
 
 

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย ๖ ประเด็น) 

   
 

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฯ 
จากผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ครั้งที่ ๑ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย ๖ ประเด็น) โดยรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสมาคมผู้ส่งเสริมการลงทุนไทย ในลักษณะของการเชิญหน่วยงานดังกล่าว
ร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำร่างพระราชบัญญัติฯ และต่อมาได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th โทรสาร
หมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๔๔๗๒ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dbd.legal@gmail.com ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าชม 
จำนวน ๙๗๐ คน และมีผู ้ร ่วมแสดงความคิดเห็นจำนวน ๓ คน ซึ ่งทั ้งหมดเห็นด้วยกับหลักการและเหตุผลในการแก้ไขกฎหมาย โดยมีความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สรุปได้ดังนี้ 

 
ลำดับ มาตราที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

๑. มาตรา ๖ (กำหนดให้การโฆษณา
ข้อความเกี่ยวกับบริษัทดำเนินการ
ทางสื ่ออิเล ็กทรอนิกส์แทนการ
โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ได้) 

๑. ควรกำหนดให้บริษัทสามารถเลือกโฆษณาผ่านทาง
ช ่องทางอ ิ เล ็กทรอน ิกส์  เช ่น เว ็บไซต ์ของบร ิษัท  
แทนการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ได้  
๒. ในข้อความว่า “... บุคคลนั ้นอาจโฆษณาทางสื่อ
อ ิเล ็กทรอนิกส ์สาธารณะอื ่นใดแทนตามที ่ร ัฐมนตรี
ประกาศกำหนดก ็ ได้ ” คำว ่า  “ส ื ่ออ ิ เล ็กทรอน ิกส์
สาธารณะ” ยังไม่ช ัดเจนว่ามีความหมายครอบคลุม
เพียงใด 
๓.ควรกำหนดให ้ช ัดเจนว ่า  ให้ โฆษณาบนเว ็บไซต์  
www.set.or.th เท่านั้น 

เจตนารมณ์ในการแก ้ไขเพ ิ ่มเต ิม  เพ ื ่อเพ ิ ่มช ่องทาง 
ในการบอกกล่าวหรือโฆษณาทางอื่นนอกจากหนังสือพิมพ์ 
ซ ึ ่งจะทำให้เก ิดทางเล ือกซึ ่งม ีความสะดวก ทันสมัย 
เหมาะสมก ับสถานการณ์  และความเปล ี ่ ยนแปลง 
ทางเทคโนโลยี  ดังนั้น จึงเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
เ ห ม า ะส ม แ ล ้ ว  ส ำ ห ร ั บ ค ว า ม ช ั ด เ จ น ข อ ง คำ ว่ า  
“สื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะ” สามารถระบุให้ชัดเจนขึ้นได้
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนด 



๒ 
 

ลำดับ มาตราที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
๒. มาตรา ๗ (กำหนดให้บริษัทหรือ

คณะกรรมการส ่งหน ังส ือหรือ
เอกสารให้แก่กรรมการ ผู ้ถือหุ้น 
หรือเจ้าหนี้ของบริษัทด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได)้ 

ควรกำหนดให้ส่งผ่าน www.set.or.th โดยให้นักลงทุน
แสดงความประสงค์ว่าจะรับเอกสารผ่าน www.set.or.th 
หรือผ่านอีเมล เหมือนกับใบแจ้งการซื ้อขายหุ ้นที ่เป็น 
แค่อีเมล 

เจตนารมณ์ในการแก ้ไขเพ ิ ่มเต ิม  เพ ื ่อเพ ิ ่มช ่องทาง 
ในการบอกกล ่าวให ้สามารถส ่ง เอกสารผ ่านระบ บ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอดังกล่าวแล้ว 

๓. มาตรา ๗๙ (กำหนดให ้ม ีการ
ประช ุมคณะกรรมการผ ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) 

 ๑. กฎกระทรวงต้องกำหนดวิธีการให้เกิดความสะดวก
ในทางปฏิบัติด้วย 
 ๒. ควรมีหลักฐานว่ากรรมการแต่ละคนลงมติอย่างไร 

การแก้ไขครั ้งนี้  กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่รัฐมนตรีประกาศจะทำให้เกิดความยืดหยุ่น และสามารถ
ปรับปรุงได้ทันต่อสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ไป 

๔. มาตรา  ๘๑  ( แก ้ ไ ข เพ ิ ่ ม เ ติ ม
บทบ ัญญัต ิ เก ี ่ ยวก ับการเร ียก
ประชุมคณะกรรมการ) 

ควรคำนึงถึงกรณีที่เรียกประชุมแล้วกรรมการไม่ยอมเข้า
ประชุม ทำให้องค์ประชุมขาดด้วย 

มาตรานี้ เป ็นบทบัญญัติในเร ื ่องของการเร ียกประชุม
คณะกรรมการ โดยแก้ไขเพื่อให้สามารถเรียกประชุมได้   
มิใช่บทบัญญัติเกี่ยวกับการนับองค์ประชุมแต่อย่างใด   

 
ครั้งที่ ๒ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดรับฟังความคิดร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเป็น 

การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ให้กระทรวงพาณิชย์นำร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (มาตรฐาน
การปฏิบัติหน้าที ่และความรับผิดชอบของกรรมการ การควบบริษัท การแปรสภาพบริษัท) ที ่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  
ไปรวมกับร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย ๖ ประเด็น) ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยได้รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ 
www.dbd.go.th โทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๔๔๗๒ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dbd.legal@gmail.com ระหว่างวันที ่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่  
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีผู้เข้าชมจำนวน ๓๑๖ คน และมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวน ๔ คน ซ่ึงมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ
การเสนอร่างพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจำกัด (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมให้ทันสมัย ๖ ประเด็น) สรุปได้ดังนี้ 
 



๓ 
 

ลำดับ มาตราที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๑. มาตรา ๖ (กำหนดให้การโฆษณา

ข้อความเกี่ยวกับบริษัทดำเนินการ
ทางสื ่ออิเล ็กทรอนิกส์แทนการ
โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ได้) 

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น ไม่มี 

๒. เพ่ิมมาตรา ๗/๑ (กำหนดให้บริษัท
หรือคณะกรรมการส่งหนังสือหรือ
เอกสารให้แก่กรรมการ ผู ้ถือหุ้น 
หรือเจ้าหนี้ของบริษัทด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได)้ 

๑. สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นว่าการกำหนดว่ากรรมการ  
ผู ้ถือหุ ้น หรือเจ้าหนี ้ที ่เป็นผู ้รับเอกสารต้องแจ้งความ
ประสงค์หรือยินยอมก่อนนั้น ควรพิจารณาทางปฏิบัติว่า
จะมีผลสัมฤทธิ ์จริงหรือไม่ นอกจากนี้ ควรพิจารณาว่า
ข้อกำหนดดังกล่าวจะขัดหรือแย้งกับมาตรา ๘ แห่ง
พระราชบัญญัติว ่าด ้วยธ ุรกรรมทางอิเล ็กทรอน ิกส์   
พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่เป็นกฎหมายกลางในการจัดทำเอกสาร 
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม ่
๒. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับการ
แก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าว  โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้
อ้างอิงหลักเกณฑ์และวิธีการส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่
กำหนดไว ้ ในพระราชบ ัญญ ัติ ว ่ าด ้ วยธ ุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยไม่จำเป็นต้องมีการ
กำหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติม 
๓. บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คแค็นซี่ จำกัด เห็นด้วยกับ
การแก้ไขเพิ ่มเต ิม โดยมีข้อสังเกตว่า หลักเกณฑ์ที่ 
นายทะเบียนจะกำหนดต่อไป จะแตกต่างไปจากวิธีการ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่กำหนดโดยพระราชกำหนด 
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หรือไม ่

เห็นว่า การกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดที่จะส่งหนังสือ
หรือเอกสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้รับเอกสารนั้นสามารถกำหนดได้ เนื่องจาก
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ เป็นกฎหมายเฉพาะ
ซึ่งสามารถกำหนดให้แตกต่างกับกฎหมายกลางที่ว่าด้วย
การประชุมและการส่งหนังสือเชิญประชุมด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ และการกำหนดให้แตกต่างในกรณีนี้เป็น
กรณีที่มีความจำเป็น เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทมหาชน
จำกัดส่วนใหญ่จะมีข้อมูลเฉพาะที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์
ของผู้ถือหุ้น และไม่ได้รวบรวมและตรวจสอบอีเมลหรือ 
ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นปัจจุบันของผู้ถือหุ้นทุกรายไว้ 
ซึ่งหากไม่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความยินยอมและแจ้งอีเมล
หรือที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นปัจจุบัน บริษัทมหาชน
จำก ัดย ่อมไม ่สามารถส ่ งหน ั งส ื อเช ิญประช ุ มทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
ตามความมุ่งหวังของกฎหมาย นอกจากนี้อาจยังมีผู้ถือหุ้น
บางรายที ่ไม่มีความสามารถในการเข้าถึงหนังสือหรือ
เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสะดวกซึ่งกฎหมายต้อง
คุ้มครองผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวเช่นเดียวกัน  อนึ่ง ในทาง
ปฏิบัติบริษัทมหาชนจำกัดย่อมมีว ิธ ีการที ่หลากหลาย 



๔ 
 

ลำดับ มาตราที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๔. บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด มีข้อสงสยัว่า
การที่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้จะแจ้งบริษัทถึงความ
ประสงค์หร ือย ินยอมให ้ส ่งหน ังส ือด ้วยว ิธ ีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จะสามารถแจ้งด้วยวิธีใดก็ได้ใช่หรือไม่  
และการนี้มีผลเป็นรายครั้งหรือมีผลตลอดไป 

ในการขอความยินยอมจากผู ้ถือหุ ้น จึงคาดหมายได้ว่า
บริษัทมหาชนจำกัดจะมีภาระเพ่ิมข้ึนในระยะแรกเท่านั้น 

๓. มาตรา ๗๙ (กำหนดให ้ม ีการ
ประช ุมคณะกรรมการผ ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) 

๑. สำนักงาน ก.ล.ต. มีความเห็นว่า การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมคณะกรรมการหรือ
การประชุมผู้ถือหุ้น มีกฎหมายรองรับไว้แล้ว คือ พระราช
กำหนดว ่าด ้วยการประช ุมผ ่านส ื ่ออ ิ เล ็กทรอน ิกส์   
พ.ศ.  ๒๕๖๓ และม ีการออกกฎลำด ับรองกำหนด
หลักเกณฑ์ในรายละเอียดไว้แล้ว (ประกาศกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษา
คว ามม ั ่ น ค งปลอดภ ั ย ขอ งก า รปร ะช ุ ม ผ ่ า น สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓) การแก้ไขบทบัญญัติในเรื่อง
นี ้จ ึงควรพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว  
เพ ื ่อม ิให ้ เก ิดความส ับสนหร ือความเส ี ่ยงเก ี ่ ยวกับ 
ความขัดแย้งของกฎหมาย  
๒. ตลาดหลักทร ัพย์แห่งประเทศไทย  เห็นด้วยกับ 
การแก ้ไขหล ักเกณฑ์ด ังกล ่าว  โดยเสนอให ้อ ้าง อิง
หลักเกณฑ์และว ิธ ีการเก ี ่ยวก ับการประช ุมผ ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามที ่กำหนดไว้ในกฎหมายเกี ่ยวกับ 
การประชุมผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่จำเป็นต้อง 
มีการกำหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติม 

ได้นำความคิดเห็นและข้อสังเกตมาใช้ในการปรับปรุงร่างฯ 
ให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว 



๕ 
 

ลำดับ มาตราที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๓. บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คแค็นซี่ จำกัด เห็นด้วยกับ
บทบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีข้อสังเกตว่าหลักเกณฑ์ที่
นายทะเบียนจะกำหนดต่อไป จะมีความสอดคล้องกับ 
พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และมาตรฐานที ่กระทรวงด ิจ ิท ัลเ พ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมกำหนดไว้หรือไม่ โดยเห็นว่าควรระบุ
ให้ชัดเจนจะใช้บทบัญญัติในกฎหมายทั้งสองฉบับร่วมกัน 
หรือจะใช้เฉพาะบทบัญญัติในพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ สำหรับการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในกรณีของบริษัทมหาชนจำกัด 

๔. มาตรา  ๘๑  และมาตรา  ๘๒  
และเพ ิ ่มมาตรา ๘๑/๑ (แก ้ไข
เพิ ่มเติมบทบัญญัติเกี ่ยวกับการ
เรียกประชุมคณะกรรมการ) 

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น ไม่มี 

๕ เพิ ่มมาตรา ๑๐๑/๑ (กำหนดให้ 
ผู้ถ ือห ุ ้นที่ เร ียกประช ุมเองตาม
มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง อาจจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู ้ถ ือหุ้น
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้) 

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น ไม่มี 

๖ มาตร า  ๑๐๒  ( ก ำหนด ใ ห ้ มี  
การมอบฉันทะด้วยว ิธ ีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื ่อให้บุคคลอ่ืน 
เข้าประชุมผู้ถือหุ้น) 

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คแค็นซี่ จำกัด เห็นด้วยกับ
บทบัญญัตทิี่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ไม่มี 

 



๖ 
 

ครั ้งที ่ ๓ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้จ ัดร ับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอ ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  
(ฉบับที่  . .) พ.ศ. .... ซ ึ ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื ่อว ันที่  ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ที ่มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
แยกร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย ๖ ประเด็น) ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) ตรวจพิจารณา 
เสร็จแล้วออกจากร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การควบบริษัท  
การแปรสภาพบริษัท) และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์   
พ.ศ. .... โดยรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๑๕๖๔ ผ่าน ๓ ช่องทาง ดังนี้ 

(๑) รับฟังความคิดเห็นโดยการส่งหนังสือสอบถามความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมจำนวน  
๑๕ หน่วยงาน คือ กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน 
(กกร.) หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมีหน่วยงานที ่ส ่งหนังสือแสดงความคิดเห็นจำนวน ๓ หน่วยงาน คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงาน ก.ล.ต.  
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(๒) การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานฯ (www.krisdika.go.th) โดยมีผู้เข้าชมจำนวน ๑๘๘ คน และมีผูแ้สดงความคิดเห็น ๑ คน 
  (๓) การรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย Alpha version (www.lawtest.go.th) โดยมีผู้เข้าชมจำนวน ๔๖ คน  
และมีผู้แสดงความคิดเห็น ๓๐ คน เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ ๒๖ คน ไม่เห็นด้วย ๔ คน 
  ทั้งนี้ มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สรุปได้ดังนี้ 
 

ลำดับ มาตราที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๑. มาตรา ๖ (กำหนดให้การโฆษณา

ข้อความเกี่ยวกับบริษัทดำเนินการ
ทางสื ่ออิเล ็กทรอนิกส์แทนการ
โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ได้) 

๑. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เห็นด้วยกับร่างฯ 
๒. สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นด้วยกับร่างฯ 
๓. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับร่างฯ 

ไม่มี 

๒. เพ่ิมมาตรา ๗/๑ (กำหนดให้บริษัท
หรือคณะกรรมการส่งหนังสือหรือ
เอกสารให้แก่กรรมการ ผู ้ถือหุ้น 

๑. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เห็นด้วยกับร่างฯ 
๒. สำนักงาน ก.ล.ต. มีข้อสังเกตว่าการกำหนดให้การส่ง
หนังสือหรือเอกสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต้อง

เห็นว่า การกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดที่จะส่งหนังสือ
หรือเอกสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้รับเอกสารนั้นสามารถกำหนดได้ เนื่องจาก



๗ 
 

ลำดับ มาตราที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หรือเจ้าหนี้ของบริษัทโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได)้ 

ได้รับความยินยอมจากผู้รับเอกสาร อาจไม่สอดคล้องกับ
ก ั บพระร าชกำหนดว ่ า ด ้ ว ยการประช ุ ม ผ ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ฯ และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อ ิ เล ็กทรอน ิกส ์ฯ  ท ี ่กำหนดให ้สามารถส ่งหน ัง สือ 
เชิญประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ และจะเป็นการกำหนด
ภาระท่ีมากกว่ากฎหมายกำหนดในปัจจุบัน 
๓. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับร่างฯ  

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ เป็นกฎหมายเฉพาะ
ซึ ่งสามารถกำหนดให้แตกต่างกับกฎหมายกลางว่าด้วย 
การประชุมและการส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ และการกำหนดให้แตกต่างในกรณีนี้เป็น
กรณีที่มีความจำเป็น เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทมหาชน
จำกัดส่วนใหญ่จะมีข้อมูลเฉพาะที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์
ของผู้ถือหุ้น และไม่ได้รวบรวมและตรวจสอบอีเมลหรือ 
ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นปัจจุบันของผู้ถือหุ้นทุกรายไว้ 
ซึ่งหากไม่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความยินยอมและแจ้งอีเมล
หรือที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นปัจจุบัน บริษัทมหาชน
จำก ัดย ่อมไม ่สามารถส ่ งหน ั งส ื อเช ิญประช ุ มทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
ตามความมุ่งหวังของกฎหมาย นอกจากนี้อาจยังมีผู้ถือหุ้น
บางรายที ่ไม่มีความสามารถในการเข้าถึงหนังสือหรือ
เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสะดวก ซึ่งกฎหมายต้อง
คุ้มครองผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวเช่นเดียวกัน  อนึ่ง ในทาง
ปฏิบัติบริษัทมหาชนจำกัดย่อมมีว ิธ ีการที ่หลากหลาย 
ในการขอความยินยอมจากผู ้ถือหุ ้น จึงคาดหมายได้ว่า
บริษัทมหาชนจำกัดจะมีภาระเพ่ิมข้ึนในระยะแรกเท่านั้น 

๓. มาตรา ๗๙ (กำหนดให ้ม ีการ
ประช ุมคณะกรรมการผ ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) 

๑. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เห็นด้วยในหลักการของร่างฯ 
แต่เสนอให้เพ่ิมถ้อยคำในตอนต้นของวรรคสอง เพ่ือให้เกิด 
ความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าบริษัทมหาชนจำกัดอาจ 
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
หากไม่มีข้อบังคับของบริษัทกำหนดห้ามไว้ และเสนอให้

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ
ตลาดหล ักทร ัพย ์แห ่งประเทศไทย โดยได ้ปร ับปรุง 
ร่างมาตรา ๗๙ แล้ว และได้เพิ่มร่างมาตรา ๙๘ วรรคสาม 
และร่างมาตรา ๑๐๑ วรรคสามเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่า



๘ 
 

ลำดับ มาตราที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
บัญญัติเพิ่มเติมให้ชัดเจนว่าการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถ
ดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่นเดียวกัน 
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นด้วยกับร่างฯ 
๓. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับร่างฯ 
และเสนอให้บัญญัติให้ชัดเจนว่าการประชุมผู ้ถ ือหุ้น
สามารถดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

การประช ุมผ ู ้ถ ือห ุ ้นสามารถดำเน ินการ โดยว ิธ ีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได ้

๔. มาตรา  ๘๑  และมาตรา  ๘๒  
และเพ ิ ่มมาตรา ๘๑/๑ (แก ้ไข
เพิ ่มเติมบทบัญญัติเกี ่ยวกับการ
เรียกประชุมคณะกรรมการ) 

๑. กรมพ ัฒนาธ ุรก ิจการค ้า  เห ็นด ้วยในหล ักการ  
แต่เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในทางปฏิบัติเสนอให้ 

(๑) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตามวรรคสอง 
จะต้องเป็นการที่ประธานกรรมการเรียกประชุมเพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่กรรมการเสนอ มิใช่เป็น
การเร ียกประชุมในวาระเพื ่อทราบเท่านั ้น  และควร
กำหนดให้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่กรรมการ
เสนอภายใน ๑๔ วัน เพื่อป้องกันมิให้ประธานกรรมการ
กำหนดวันประชุมในอนาคตอันไกล เพื่อหลีกเลี่ยงการ
พิจารณาเรื่องท่ีกรรมการเสนอนั้น 

(๓) กรณีกรรมการเป็นผู ้เรียกประชุมตามวรรคสาม  
ควรกำหนดเงื ่อนไขให้กรรมการทุกคนที ่ร ้องขอตาม 
วรรคสองจะต้องร่วมกันเรียกประชุม 
๒. สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นด้วยกับร่างฯ 
๓. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับร่างฯ 

เห็นว่า ร่างบทบัญญัติที ่ผ่านการตรวจพิจารณามีความ
ชัดเจนในประเด็นที ่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเสนอแล้ว  
และเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที ่จะกำหนดให้กรรมการ 
ที่ร้องขอให้มีการประชุมทุกคนจะต้องเป็นผู้ร่วมกันเรียก
ประชุม โดยกรรมการที่ร้องขอตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็สามารถ
ร่วมกันเรียกประชุมได้ 



๙ 
 

ลำดับ มาตราที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๕ เพิ ่มมาตรา ๑๐๑/๑ (กำหนดให้ 

ผู้ถ ือห ุ ้นที่ เร ียกประช ุมเองตาม
มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง อาจจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู ้ถ ือหุ้น
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้) 

๑. กรมพ ัฒนาธ ุรก ิจการค ้า  เห ็นด ้วยในหล ักการ  
แต่มีข้อสังเกตเพิ ่มเติมว่า อาจมีความจำเป็นที ่จะต้อง
กำหนดโทษอาญาแก่บริษัทมหาชนจำกัดที่ไม่อำนวยความ
สะดวกหรือไม่ให้ความร่วมมือกับผู้ถือหุ้นในการจัดประชุม
และส่งหนังสือนัดประชุม เนื ่องจากถ้าผู้ถือหุ ้นที ่เรียก
ประชุมเองไม่ได้รับรายชื ่อผู ้ถือหุ ้นและที่อยู่หรืออีเมล 
ของผู้ถือหุ้นจากบริษัทอย่างถูกต้องและครบถ้วน ย่อมไม่
อาจส่งหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นทั้งหมดเพื่อนัดประชุมไดจ้ริง 
๒. สำนักงาน ก.ล.ต. มีข้อสังเกตว่าการกำหนดให้การส่ง
หนังสือหรือเอกสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้รับเอกสาร อาจไม่สอดคล้องกับ
กับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์
และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ 
เช่นเดียวกับร่างมาตรา ๗/๑ 
๓. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับร่างฯ 

เห็นว่า ไม่ควรกำหนดโทษอาญาแก่บริษัทมหาชนจำกัด 
ที่ไม่อำนวยความสะดวกหรือไม่ให้ความร่วมมือกับผู้ถือหุ้น
ที่เรียกประชุมเองในการจัดประชุม เนื่องจากจะเป็นการ
กำหนดโทษอาญาในกฎหมายเพิ ่มโดยไม่จำเป็น และไม่
สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 

๖ มาตร า  ๑๐๒  ( ก ำหนด ใ ห ้ มี  
ก า ร ม อ บ ฉ ั น ท ะ โ ด ย ว ิ ธ ี ก า ร 
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บุคคลอื่น 
เข้าประชุมผู้ถือหุ้น) 

๑. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เห็นด้วยกับร่างฯ 
๒. สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นด้วยกับร่างฯ 
๓. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับร่างฯ 
๔. ประชาชนทั่วไป แสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางว่า 
เห็นควรให้ออกกฎกระทรวงหรือประกาศเพ่ือกำกับวิธีการ
มอบฉันทะให้ช ัดเจน เพื ่อไม ่ก ่อให ้เก ิดความสับสน  
และควรกำหนดให้มีกลไกการตรวจสอบว่าเป็นการมอบ
ฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของประชาชนทั่วไป 



๑๐ 
 

ลำดับ มาตราที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๗  สำนักงาน ก.ล.ต. เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ

ที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถจัดทำ 
และออกใบหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื ่อลดภาระ 
และอำนวยความสะดวกต่อบริษัทและประชาชน 

เห็นว่า การแก้ไขเพิ ่มเติมบทบัญญัติเกี ่ยวกับการจัดทำ 
และออกใบหุ ้นในร ูปแบบอิเล ็กทรอนิกส์เป ็นเร ื ่องที่
นอกเหนือหล ักการตามมต ิคณะร ัฐมนตร ี เม ื ่อว ันที่   
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
    


