
 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
   

 
ร่างพระราชบัญญัติ  ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
     กฎหมายใหม่                    แก้ไข/ปรับปรุง                   ยกเลิก 
 
หน่วยงานของรัฐผู้เสนอร่างกฎหมาย  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
              และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องการพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Society) เพ่ือสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจ (ยุทธศาสตร์ที่ ๒ หัวข้อที่ ๒.๒) 
  สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศในเรื่องการปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
(เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ท่ี ๑ ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ) 
 

ส่วนที่ ๑ 
เหตุผลความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

   
 

๑. สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหา 
 ๑.๑ ปัญหาคืออะไร สาเหตุของปัญหาคืออะไร และผลกระทบของปัญหาคืออะไร 
       พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนิน
กิจการของบริษัทมหาชนจำกัดที่ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางธุรกิจในปัจจุบันหลายประการ 
ก่อให้เกิดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจและสร้างภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ดังนี้ 

(๑) กำหนดให้ในกรณีที่บร ิษ ัทมหาชนจำกัดมีหน ้าที ่หร ือจะบอกกล่าวเต ือน  
แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใด ๆ จะต้องประกาศโฆษณาลงหนังสือพิมพ์ไทยรายวันมีกำหนดเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน ทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์  
โดยไม่จำเป็น เป็นการจำกัดทางเลือกในการสื ่อสารของบริษัทมหาชนจำกัด และไม่สอดคล้อง 
กับแนวปฏิบัติทางธุรกิจและพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารของประชาชนในปัจจุบัน ที่มักรับรู้ข่าวสาร 
ต่าง ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากกว่าการอ่านประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์  

(๒) กำหนดให้ในกรณีที่บริษัทมหาชนจำกัดจะต้องจัดส่งเอกสารให้แก่กรรมการ 
ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ของบริษัท จะต้องจะส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือจัดส่ง 
ด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้น ทำให้บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารโดยไม่จำเป็น  
และก่อให้เกิดความล่าช้าในการส่งเอกสาร เช่น การส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสาร 
วาระการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ  



๒ 

       (๓) ขาดความชัดเจนว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะสามารถจัดประชุมคณะกรรมการ 
และการประชุมผู ้ถือหุ ้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วย การประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดห้รือไม ่
       (๔) ปัญหาทางปฏิบัติในกรณีที่บริษัทมหาชนจำกัดไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการไม่อาจปฏิบัต ิหน้าที ่ได ้ และไม่มีการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการไว ้ล ่วงหน้า  
หรือประธานกรรมการไม่เรียกประชุมคณะกรรมการ ส่งผลให้ไม่มีบุคคลใดสามารถเรียกประชุม
คณะกรรมการได ้บริษัทมหาชนจำกัดจึงไม่อาจมีการตัดสินใจที่สำคัญ ส่งผลเสียต่อการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทอย่างร้ายแรง 

(๕) การมอบฉันทะของผู ้ถือหุ ้นในการเข้าประชุมผู ้ถือหุ ้นแทนยังต้องดำเนินการ 
โดยการมอบฉันทะโดยการทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด 
ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ก่อให้เกิดความสะดวกกับผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจำกัด
หลายบริษัท 
 ๑.๒ เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องนี้ 

บริษัทมหาชนจำกัดมีต้นทุนในการดำเนินการที่ไม่จำเป็นและมีอุปสรรคในการประกอบ
กิจการอันเนื่องมาจากบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์  
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และแนวทางการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้บริษัทมหาชนจำกัด
ในประเทศไทยขาดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ ประกอบกับ 
เกิดเหตุการณ์ที่บริษัทมหาชนจำกัดไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรรมการได้ เนื ่องจากประธาน
กรรมการไม่เรียกประชุมหรือไม่อาจเรียกประชุมได้ รัฐจึงจำเป็นต้องแทรกแซงโดยการแก้ไขบทบัญญัติ
ของกฎหมายว ่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเพื ่อลดอุปสรรคและต้นทุนในการประกอบกิจการ  
และเพ่ือแก้ไขปัญหาการเรียกประชุมคณะกรรมการที่เกิดข้ึนดังกล่าว  
 
๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซง 
 แก้ไขเพิ ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เพื ่อให้กฎเกณฑ์ในการดำเนินการ 
ของบริษัทมหาชนจำกัดมีความทันสมัย อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจการ และสอดคล้อง 
กับความเปลี ่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและแนวทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบ ัน ประกอบกับ  
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรธุรกิจในประเทศไทย  
 
๓. การแก้ปัญหาในปัจจุบัน 
 ๓.๑ วิธีการแก้ปัญหาที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันคืออะไร 
       (๑) มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดให้ในกรณีที่บริษัท
มหาชนจำกัดมีหน้าที่บอกกล่าวเตือน แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใด ๆ ให้บุคคลอื่นหรือประชาชน
ทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ จะต้องโฆษณาข้อความนั ้น ๆ ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 
มีกำหนดเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน โดยกรณีสำคัญที่บริษัทมหาชนจำกัดจะต้องโฆษณา 
ในหนังสือพิมพ์รายวัน คือ การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามความในมาตรา ๑๐๑ และการจ่ายเงินปันผล
ตามความในมาตรา ๑๐๕ เมื่อคำนึงถึงเจตนารมณ์ของมาตราดังกล่าวที่มุ่งประสงค์ให้บริษัทมหาชน
จำกัดจะต้องลงประกาศโฆษณาข้อความสำคัญที่ เกี ่ยวกับการดำเนินกิจการและการเงินของบริษัท 



๓ 

ให้ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วถึง การลงประกาศโฆษณาที่ตรงตามเจตนารมณ์  
จึงเป็นการลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีผู ้อ่านจำนวนมากและมีค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศโฆษณาสูง ซึ่งจากการสำรวจราคาเฉลี่ยของการประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภาษาไทย
รายวันที่มีจำนวนพิมพ์มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ฉบับ พบว่าการลงโฆษณาขนาดหนึ่งในสี่หน้า (ขาวดำ) 
พบว่ามีราคาต่อวันอยู ่ที ่ประมาณ ๗๕ ,๐๐๐ บาท  ในทางปฏิบัติบริษัทมหาชนจำกัดหลายแห่ง 
เลือกที่จะลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เฉพาะกิจซึ่งมีจำนวนพิมพ์ไม่มากนักหรือมีการพิมพ์
เฉพาะเมื ่อมีผ ู ้ต ้องแสดงความต้องการเท่านั ้น จากการสำรวจราคาเฉลี ่ยของการลงโฆษณา  
ในหนังสือพิมพ์เฉพาะกิจดังกล่าว พบว่ามีราคาเฉลี่ยอยู่ที ่วันละ ๒๕๐ บาท ซึ่งแม้การลงประกาศ  
ในหนังสือพิมพ์เฉพาะกิจดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการที่ครบถ้วนตามความในมาตรา ๖ แต่ด้วย
จำนวนพิมพ์ที่ไม่มากนักและไม่ใช่หนังสือพิมพ์ที่มีการจำหน่ายโดยทั่วไป จึงไม่ตรงกับเจตนารมณ์  
ของกฎหมายในมาตรานี้ 
 (๒) มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดให้ในกรณีที่บริษัท
มหาชนจำกัดมีหน้าที่ต้องส่งคำสั่ง คำเตือน หนังสือ หรือเอกสารใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นหรือผู ้แทน 
จะต้องส่งมอบให้แก่ผู ้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้น โดยกรณีสำคัญที่ 
บริษัทมหาชนจำกัดจะต้องส่งเอกสารในกรณีนี้ คือการส่งหนังสือถึงผู้ถือหุ้นเพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 
ตามความในมาตรา ๑๐๑ และการแจ้งเป็นหนังส ือไปถึงผ ู ้ถ ือหุ ้นเมื ่อมีการจ ่ายเง ินปันผล  
ตามความในมาตรา ๑๐๕ ในการนี้บริษัทมหาชนจำกัดจึงมีภาระในการปฏิบัติตามมาตรา ๗  
โดยมีค่าใช ้จ ่ายคือ ค่าใช ้จ ่ายในการออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปี บัญชีกำไรขาดทุน  
และสำเนางบดุล และค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู ้ถือหุ ้น ซึ ่งจาก 
การสอบถามไปยังสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย พบว่าค่าใช้จ่ายในการออกแบบและจัดพิมพ์เอกสาร
โดยเฉลี่ย คือ ๒๗๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง๑ และค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งมีจำนวนโดยเฉลี่ย ๗,๐๐๐ ราย๒  ในบริษัทมหาชนจำกัด 
หนึ่งแห่ง คือ ๒๘๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง๓ บริษัทมหาชนจำกัดหลายแห่งจึงแก้ปัญหาโดยการส่งหนังสือ 
เร ียกประช ุมและเอกสารประกอบการประช ุม ในล ักษณะของเอกสารหน ึ ่งแผ ่นท ี ่ปรากฏ 
ลิงก์หรือ QR Code เพ่ือลดต้นทุนในการจัดพิมพ์และการส่งเอกสารประกอบการประชุม 
 ๓.๒ ต่างประเทศแก้ปัญหานี้อย่างไร (ถ้ามี) และการดำเนินการดังกล่าวเหมาะสมกับ 
       สังคมไทยหรือไม่ อย่างไร 
       การดำเนินการในเรื ่องเดียวกันของบริษัทมหาชนจำกัดในหลายประเทศสามารถ 
ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสะดวก เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายซึ่งกำหนดลักษณะ
วิธีการสื่อสารและการประชุมโดยเฉพาะเจาะจงในลักษณะเดียวกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัดฯ 
 
 

 

  ๑ ข้อมูลจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
  ๒ ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  ๓ ข้อมูลจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 



๔ 

 
๔. การรับฟังความคิดเห็น 
         ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้ว 
  ได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบแล้ว 
 
๕. ความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายอ่ืน 
 มีความสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา 
ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท (บริษัทจำกัด) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. ๒๕๓๕ (หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และธุรกิจหลักทรัพย์) และพระราชกำหนดว่าด้วย 
การประชุมผ ่านส ื ่ออ ิเล ็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนที ่ เก ี ่ยวกับการประช ุมโดยวิธ ีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 ๖. ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
 ๖.๑ กฎหมายนี้จำกัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือก่อให้เกิดหน้าที่หรือภาระอะไรแก่ใครบ้าง 
       ร่างกฎหมายนี้ไม่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือก่อให้เกิดหน้าที่หรือภาระ
โดยตรงให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชน เนื่องจากเป็นการกำหนดเนื้อหาเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวก
ให้แก่ภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๖.๒ มีมาตรการป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง หรือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตาม ๖.๑  
       อย่างไร  ไม่มี 
 ๖.๓ กฎหมายนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ สังคม หรือประชาชนอย่างไร 

(๑) เมื่อคำนวณผลกระทบในทางเศรษฐกิจแล้ว การกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด
สามารถประกาศโฆษณาข้อความทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะแทนการประกาศลงหนังสือพิมพ์
ภาษาไทยรายวัน จะลดภาระของบริษัทมหาชนจำกัดและวงการธุรกิจไทยโดยรวม ได้ดังนี้ 

(๑.๑) ลดภาระค ่าใช ้จ ่ายของบร ิษ ัทมหาชนจำก ัดแต ่ละแห ่งได้ประมาณ  
๔๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี๔ 

(๑.๒) ลดภาระค ่าใช ้จ ่ายของบร ิษ ัทมหาชนจำก ัดรวมทุกแห ่งได้ ประมาณ 
๕๔๒,๒๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี (อ้างอิงจำนวนบริษัทมหาชนจำกัดที ่มีการประกอบกิจการ ณ วันที่  
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๒๐๕ บริษัท)๕ 

(๒) เมื่อคำนวณผลกระทบในทางเศรษฐกิจแล้ว การกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถ
จัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการจัดส่งเอกสารด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียน  
จะลดภาระของบริษัทมหาชนจำกัดและภาคเอกชนโดยรวม ได้ดังนี้ 

 

  ๔คำนวณค่าใช้จ่ายภายใต้สมมติฐานว่าบริษัทมหาชนจำกัดแต่ละแห่งลงประกาศโฆษณา  
ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย โดยเฉลี่ยปีละ ๒ ครั้ง คือในกรณีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามความในมาตรา ๑๐๑ 
และการจ่ายเงินปันผลตามความในมาตรา ๑๐๕ โดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันที่มีจำนวนพิมพ์
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ฉบับ เป็นโฆษณาขนาดหนึ่งในสี่หน้า (ขาวดำ) ที่มีราคาต่อวันอยู่ที่ ๗๕,๐๐๐ บาท 
  ๕ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 



๕ 

(๒.๑) ลดภาระค ่าใช ้จ ่ายของบร ิษ ัทมหาชนจำก ัดแต ่ละแห ่งได้ประมาณ  
๕๓๖,๐๐๐ บาทต่อปี  จากค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนที่ลดลง๖ 

(๒.๒) ลดภาระค ่าใช ้จ ่ายของบร ิษ ัทมหาชนจำก ัดรวมท ุกแห ่งได้ ประมาณ 
๖๔๕,๘๘๐,๐๐๐ บาทต่อปี (อ้างอิงจำนวนบริษัทมหาชนจำกัดที ่มีการประกอบกิจการ ณ วันที่  
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๒๐๕ บริษัท)๗ 

(๓) การแก้ไขเพิ่มเติมให้การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
มหาชนจำกัด สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ในพระราชกำหนด 
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะช่วยก่อให้เกิดความชัดเจนและลดข้อขัดแย้ง
ระหว่างบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น ถึงวิธีการที่บริษัทมหาชนจำกัดอาจใช้  
ในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายและอำนวย
ความสะดวกให้กับกรรมการและผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม 

(๔) การแก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทน 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจำกัดที่มีความไม่สะดวกในการเข้า
ร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้น สามารถใช้สิทธิของตนในการออกเสียงในที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้นได้ โดยสะดวก  
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการกำหนดทิศทางในการดำเนินการของบริษัทมหาชนจำกัด  
และในการรักษาประโยชน์ของตน พร้อมทั้งลดภาระของบริษัทมหาชนจำกัดในการบริหารจัดการ
หนังสือมอบฉันทะที่เป็นเอกสารด้วย 
 
๗. ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 ๗.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

๗.๒ มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมายอย่างไรและมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื ่ออำนวยความสะดวกหรือลด
ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือไม่ 

       กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เตรียมการในบังคับการตามภารกิจ 
ในร ่างพระราชบัญญัตินี้  ร ่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทร ัพย ์แห ่งประเทศไทย  
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจร่วมกันในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจและการจัดหาเงินทุนของ
บริษัทมหาชนจำกัดมาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการให้ปรับปรุง 
การให้บริการบริษัทมหาชนจำกัด ผู้ถือหุ้น และบุคลากรในตลาดทุนแล้ว 
 ๗.๓ มีแนวทางและระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน  
       ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร 
      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จะดำเนินการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการตามบทบัญญัติ 

 

  ๖ คำนวณค่าใช้จ่ายภายใต้สมมติฐานว่าบริษัทมหาชนแต่ละแห่งจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉลี่ยปีละ ๒ ครั้ง คือในกรณีคือการส่งหนังสือถึงผู้ถือหุ้นเพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตาม
ความในมาตรา ๑๐๑ และการแจ้งเป็นหนังสือไปถึงผู ้ถือหุ้นเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลตามความในมาตรา ๑๐๕  
โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงรับเอกสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละห้าสิบจากจำนวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด 
  ๗ ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 



๖ 

ที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไป โดยการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ 
และการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งจะจัด 
ให้มกีารประชุมชี้แจงแก่ผู้แทนบริษัทมหาชนจำกัดและบุคลากรในตลาดทุนต่อไป 
 ๗.๔ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที ่คาดว่าต้องใช้ในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไป 
        ตามกฎหมายในระยะ ๓ ปีแรก 
   (ก) กำลังคนที่คาดว่าต้องใช้  ไม่จำเป็นต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่เพ่ิมเติมในการทำภารกิจ 
   (ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที ่จำเป็นต้องมี   ไม่จำเป็นต้องใช้กำลัง
เจ้าหน้าที่เพ่ิมเติมในการทำภารกิจ 
   (ค) งบประมาณที ่คาดว ่าต ้องใช ้ในระยะห้าป ีแรกของการบ ังค ับใช ้กฎหมาย   
๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในการจัดให้มีระบบการรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
๘. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
 ๘.๑ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

การแก้ไขเพิ ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ในครั ้งนี้ เป ็นการอำนวย 
ความสะดวกให ้ผ ู ้ถ ือห ุ ้น น ักลงทุน และประชาชนทั ่วไป ให้ได ้ร ับข ้อมูลข ่าวสารที ่สำคัญ 
จากบริษัทมหาชนจำกัดทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และได้รับการติดต่อสื่อสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางธุรกิจและพฤติกรรมการรับรู ้ข ่าวสารของผู ้ถือหุ ้น นักลงทุน  
และประชาชนทั่วไปในปัจจุบัน และส่งผลให้บริษัทมหาชนจำกัดมีต้นทุนในการประกอบการลดลง 
และสามารถจัดการประชุมกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปราศจาก 
ข้อติดขัดทางกฎหมาย ส่งผลให้บริษัทมหาชนจำกัดมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น และส่งเสริมการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้เกี ่ยวข้อง อันเป็นปัจจัยสำคัญ 
ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั ่งยืน และส่งเสริมให้ธ ุรกิจไทยสามารถแข่งขัน 
ในระดับนานาชาติไดอ้ย่างเข้มแข็ง 

นอกจากนี้ การกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถเลือกประกาศโฆษณาข้อความ
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดส่งเอกสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดการประชุมคณะกรรมการ 
และผู ้ถ ือห ุ ้นโดยว ิธ ีการทางอิเล ็กทรอนิกส์  และร ับมอบฉันทะจากผู ้ถ ือห ุ ้นได้ โดยว ิธ ีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย จะส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทมหาชนจำกัด
มีแรงผลักดันในการที่จะลดต้นทุนการดำเนินการให้ต่ำที่สุดเพื่อสร้างกำไรให้ผู้ถือหุ้นให้มากที่สุด  
และเพ่ือสร้างความเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน 
 ๘.๒ ผลกระทบต่อสังคม ไม่มี 
 ๘.๓ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ  

 การกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถจัดส่งเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
จะช่วยลดปริมาณกระดาษที่ใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดอย่างมีนัยสำคัญ 
 ๘.๔ ผลกระทบอ่ืนที่สำคัญ ไม่มี 
  



๗ 

ส่วนที่ ๒ 
เหตุผลความจำเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ  

การกำหนดโทษอาญา และการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจ 
   

  
๙. เหตุผลความจำเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ไม่มี 
๑๐. เหตุผลความจำเป็นในการใช้ระบบคณะกรรมการ ไม่มี 
๑๑. เหตุผลความจำเป็นในการกำหนดโทษอาญา ไม่มี 
๑๒. เหตุผลความจำเป็นในการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครอง   
      หรือดำเนินกิจการทางปกครอง ไม่มี 
 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
และวิเคราะห์อย่างถ่ีถ้วนแล้ว 
 
 

    ลงชื่อ ................................................................. 
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                เมษายน ๒๕๖๔ 

 
 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  นายอภิชน  จันทรเสน 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๗๙๘ ต่อ ๔๐๐๐ 
อีเมล nr0913@ocs.go.th 


