
 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) 
 
ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 กฎหมายใหม่                 แก้ไข/ปรับปรุง                  ยกเลิก 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์            . 
 
๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ 
 

 ๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร 
  เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดให้มีความทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีและแนวทางการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน ประกอบกับเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขันให้กับองค์กรธุรกิจในประเทศไทย โดย (๑) เพ่ิมช่องทางให้บริษัทมหาชนจํากัดสามารถ
โฆษณาข้อความให้สาธารณชนทราบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (๒) เพ่ิมช่องทางให้บริษัทมหาชน
จํากัดสามารถส่งคําสั่ง คําเตือน หนังสือ หรือเอกสารให้แก่บุคคลอ่ืนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
(๓) ปรับปรุงบทบัญญัติที่ เกี่ยวข้องกับการประชุมของคณะกรรมการเพ่ือให้สามารถประชุม 
โดยการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยี (๔) ปรับปรุงวิธีการเรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่
บริษัทไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และ (๕) เพ่ิมช่องทาง 
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ 
  เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด  
  (๑) เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทมหาชนจํากัดในการประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์
รายวันภาษาไทย โดยให้บริษัทมหาชนจํากัดสามารถเลือกที่จะประกาศโฆษณาข้อความนั้น 
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะแทนการประกาศลงหนังสือพิมพ์ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด และเพ่ือให้วิธีการสื่อสารระหว่างบริษัทมหาชนจํากัดกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชน
ทั่วไป มีความเหมาะสมกับแนวปฏิบัติทางธุรกิจและพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาวในปัจจุบัน 
  (๒) เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทมหาชนจํากัดโดยเพ่ิมทางเลือกให้บริษัทมหาชนจํากัด
สามารถจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจํานงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด แทนการจัดส่งเอกสารด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียน 
  (๓) เพ่ือให้รัฐมนตรีที่รักษาการตามกฎหมายสามารถออกกฎหมายลําดับรองในรูปของ
ประกาศซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงเพ่ือให้เหมาะสมกับความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
จากเดิมท่ีมีอํานาจออกเป็นกฎกระทรวงเท่านั้น 
  (๔) เพ่ืออํานวยความสะดวกให้บริษัทมหาชนจํากัดในการประกอบธุรกิจโดยให้บริษัทมหาชน
จํากัดสามารถจัดการประชุมผ่านระบบเทคโนโลยี ซึ่งแก้ปัญหาในกรณีที่บริษัทมหาชนจํากัดมีกรรมการ

√
√ 



๒ 

เป็นบุคคลต่างชาติที่มิได้มีภูมิลําเนาในประเทศไทย หรือมีภูมิลําเนาในประเทศไทยแต่ต้องเดินทาง 
อยู่เสมอ ก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 
  (๕) เพ่ือแก้ปัญหาทางปฏิบัติในกรณีที่บริษัทมหาชนจํากัดไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และไม่มีการกําหนดวันประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้า ส่งผลให้ 
ไม่มีบุคคลใดสามารถเรียกประชุมคณะกรรมการ บริษัทมหาชนจํากัดจึงไม่อาจมีการตัดสินใจที่สําคัญ 
ส่งผลเสียต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างร้ายแรง 
  (๖) เพ่ือแก้ปัญหาทางปฏิบัติที่นักลงทุนมีข้อจํากัดในการเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิลง 
คะแนนเสียงของตนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทมหาชนจํากัดส่วนใหญ่มักจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
ในเดือนเมษายนและบริษัทมหาชนจํากัดหลายแห่งจัดประชุมในวันเดียวกัน ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเกิดความ 
ไม่สะดวกในการเข้าร่วมประชุมเพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินการของบริษัทและในการรักษาสิทธิ 
ของตน ด้วยเหตุนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมมาตราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
บริษัทมหาชนจํากัดและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์สามารถจัดให้มีระบบรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัย 
 

 ๑.๒ ความจ าเป็นที่ต้องท าภารกิจ 
  เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดให้มีความทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีและแนวทางการดําเนินธุรกิจ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร
ธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงการแก้ปัญหาทางปฏิบัติในกรณีที่บริษัทมหาชนจํากัดไม่มีประธานกรรมการ
หรือประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ทําให้ไม่มีบุคคลใดสามารถเรียกประชุมคณะกรรมการได้ 
  หากไม่ท าภารกิจนั้นจะมีผลประการใด 
  (๑) บริษัทมหาชนจํากัดจะมีต้นทุนในการดําเนินการสูง ขาดความสะดวกในการจัดประชุม
คณะกรรมการ และไม่สามารถอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในการลดต้นทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินการได้ เนื่องจากติดขัดกฎเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ส่งผลให้บริษัท
มหาชนจํากัดในประเทศไทยขาดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
  (๒) ไม่สามารถแก้ปัญหาทางปฏิบัติในกรณีที่บริษัทมหาชนจํากัดไม่มีประธานกรรมการ 
หรือประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และไม่มีการกําหนดวันประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้า 
ทําให้ไม่สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการได้ 
 

 ๑.๓ การด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีก่ีทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง 
  มีทางเลือกเดียวคือการตราเป็นพระราชบัญญัติ เนื่องจากเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์
และแนวทางการปฏิบัติที่ตราไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

 ๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร 
  (๑) กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดมีความเหมาะสมและก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีและแนวทางการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน 



๓ 

  (๒) บริษัทมหาชนจํากัดมีต้นทุนในการประกอบการที่ลดลงและมีความสามารถในการแข่งขัน
ที่สูงขึ้น 
  (๓) สามารถแก้ปัญหาทางปฏิบัติในกรณีที่บริษัทมหาชนจํากัดไม่มีประธานกรรมการหรือ
ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยให้กรรมการที่ร้องขอสามารถเรียกประชุมคณะกรรมการ
ไดเ้อง 
 

 ๑.๕ ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด 
  (๑) การแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือให้
บริษัทมหาชนสามารถเลือกที่จะประกาศโฆษณาข้อความทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะแทนการ
ประกาศลงหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน การเพ่ิมทางเลือกให้บริษัทมหาชนจํากัดสามารถจัดส่งเอกสาร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจํานงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  การให้บริษัทมหาชนจํากัดสามารถ
จัดการประชุมผ่านระบบเทคโนโลยี และการให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและ
ออกเสียงแทนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ จะทําให้ต้นทุนของบริษัท
มหาชนจํากัดลดลง ประสิทธิภาพในการดําเนินการสูงขึ้น และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติได้อย่างมีนัยสําคัญ 
  (๒) สามารถแก้ปัญหาทางปฏิบัติในกรณีที่บริษัทมหาชนจํากัดไม่มีประธานกรรมการหรือ
ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ทําให้ไม่สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการ โดยอาศัยกลไกที่
แก้ไขเพ่ิมเติมได้ในทันท ี
 

 ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร 
  (๑) บริษัทมหาชนจํากัดสามารถอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการลดต้นทุน เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินการ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
  (๒) บริษัทมหาชนสามารถเรียกประชุมคณะกรรมการ แม้ไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  ตัวช้ีวัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร 
  (๑) ต้นทุนของบริษัทมหาชนจํากัดในการดําเนินการลดลงอย่างมีนัยสําคัญ 
  (๒) มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือตัดสินใจในเรื่องสําคัญ แม้ในขณะนั้นบริษัทมหาชนจํากัด
ไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 

 ๑.๗ การท าภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทย 
มีต่อรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด 
  ไม่มี 
  การด าเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร 
  ไม่มี 
 



๔ 

๒. ผู้ท าภารกิจ 
 

 ๒.๑ เม่ือค านึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชน 
ท าภารกิจนี้ 
  เนื่องจากเป็นการวางกฎเกณฑ์กลางโดยหน่วยงานของรัฐเพ่ือควบคุมการดําเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจของบริษัทมหาชนจํากัด และเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไป 
  ภารกิจนี้ควรท าร่วมกับเอกชนหรือไม่ อย่างไร 
  เอกชนไม่มีบทบาทในการทําภารกิจโดยตรง เนื่องจากเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎเกณฑ์กลาง 
ที่ใช้ในการควบคุมการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจของภาคเอกชน 
 

 ๒.๒ เม่ือค านึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรท า 
ภารกิจนี้ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ เพราะเหตุใด 
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดําเนินภารกิจตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม 
ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจร่วมกันในการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจและการจัดหา
เงินทุนของบริษัทมหาชนจํากัด 
 

 ๒.๓ ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท า จะได้ประโยชน์แก่ประชาชน 
มากกว่าหรือไม ่
  ไม่  เนื่องจากเป็นภารกิจที่ต้องจัดทําโดยราชการส่วนกลางที่รับผิดชอบในการวาง 
กฎเกณฑ์กลางเพ่ือกํากับการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทมหาชนจํากัด และเพ่ือคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วประเทศ 
 
๓. ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
 

 ๓.๑ การจัดท าภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร 
   หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจหลักในเรื่อง (๑) บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ และ (๓) พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งแข่งขันได้ 
   หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ ในเรื่อง รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชน 
มีโอกาสได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม  
และยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาด 
ทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประชาชน  
และประเทศ (มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
   ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่องการพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Society)  
เพ่ือสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจ (ยุทธศาสตร์ที่ ๒ หัวข้อที่ ๒.๒) 



๕ 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
   แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่องการปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน (เป้าหมาย
หรือผลอันพึงประสงค์ท่ี ๑ ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ) 
 

 ๓.๒ การท าภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่ 
  ไม่สามารถใช้มาตรการทางบริหาร ได้  เนื่ องจากเป็นการแก้ ไขเ พ่ิมเติมกฎเกณฑ์ 
ในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจํากัดที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  
พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงจําเป็นต้องตราเป็นพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมเท่านั้น 
  ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร 
  ไม่สามารถใช้มาตรการทางบริหารได้  เนื่ องจากเป็นการแก้ ไขเ พ่ิมเติมกฎเกณฑ์ 
ในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจํากัดที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

 ๓.๓ ในการท าภารกิจนั้น เหตุใดจึงจ าเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้ 
  เพ่ือลดภาระของบริษัทมหาชนจํากัด โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการลงประกาศโฆษณา 
ในหนังสือพิมพ์รายวันและการส่งเอกสารให้กับผู้ถือหุ้นให้ทันช่วงเวลาการจัดประชุมผู้ถือหุ้น  
ของบริษัทมหาชนจํากัดที่มักจดัในเดือนมีนาคมและเมษายน และเพ่ือแก้ปัญหาในกรณีที่บริษัทมหาชน
จํากัดไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ทําให้ไม่สามารถเรียกประชุม
คณะกรรมการได ้ซึ่งบริษัทมหาชนจํากัดหลายแห่งประสบปัญหาดังกล่าวอยู่ในปัจจุบัน 
 

 ๓.๔ การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 
  (ก) การใช้บังคับกฎหมาย 
    ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นการใช้กฎหมายในลักษณะ 
    เป็นการทั่วไป 
    ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ ๆ ไป เนื่องจาก..................................................................... 
    ใช้บังคับเพียงบางท้องที ่เนื่องจาก................................................................................ 
  (ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 
    ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือวางแนวทางการกําหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อม 
ในการดําเนินภารกิจแล้ว 
    มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลา ..................................................................... 
    ควรกําหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด...................................... 
 
 
 
 



๖ 

 ๓.๕ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอ่ืน เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
  เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปทั่วราชอาณาจักร จึงไม่สามารถตรา 
เป็นข้อบัญญัตทิ้องถิ่นได ้
 

 ๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ  
   ควบคุม  กํากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ ๓.๘)  ส่งเสริม   
   ระบบผสม  
  เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว 
  เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ นี้เป็นกฎหมายกลางที่กําหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและการประกอบธุรกิจของบริษัทมหาชนจํากัด จึงจําเป็นต้องใช้ระบบ
กํากับติดตามเพ่ือกํากับบริษัทมหาชนจํากัดให้ดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด 
 

 ๓.๗ การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย 
  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับนี้มิได้มีการกําหนดระบบอนุญาตเพ่ิมเติมไปจาก
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

 ๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 
  ร่างพระราชบัญญัตินี้มิได้กําหนดให้มีคณะกรรมการในกฎหมายขึ้นใหม ่
 

 ๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร 
  มีกรอบและแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาว่า (๑) บริษัทมหาชนจํากัด
ได้ประกาศโฆษณาข้อความทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ (๒) บริษัทมหาชน
จํากัดได้จัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจํานงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยถูกต้อง  
และเหมาะสมหรือไม่ (๓) บริษัทมหาชนจํากัดได้จัดการประชุมผ่านระบบเทคโนโลยีโดยวิธีการที่
ถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ และ (๔) บริษัทมหาชนจํากัดได้จัดให้มีระบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถ 
มอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัย
และเชื่อถือได้หรือไม่ โดยการใช้ดุลยพินิจดังกว่าจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี 
จะประกาศกําหนดต่อไป  
 

 ๓.๑๐ ประเภทของโทษท่ีก าหนด 
   ไม่มีการกําหนดโทษในร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับนี้ 
  
๔. ความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน 
 

 ๔.๑ การด าเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอ่ืนในเรื่องเดียวกันหรือท านองเดียวกัน 
  หรือไม่ 



๗ 

  มีกฎหมายอ่ืนในทํานองเดียวกันคือ ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์  บรรพ ๓  
เอกเทศสัญญา ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท (บริษัทจํากัด) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ (หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และธุรกิจหลักทรัพย์) 
 

 ๔.๒ ในกรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่อง 
  เดียวกันหรือท านองเดียวกันที่มีอยู่ 
  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับนี้เป็นการเสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า 
 

 ๕.๑ และ ๕.๒ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายและผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคล
ดังกล่าว 
  ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ใน ๖ เรื่อง โดยเป็นเรื่องที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางปฏิบัติต่อบริษัทมหาชน ผู้ถือหุ้น 
นักลงทุน ประชาชน และธุรกิจที่ เกี่ยวข้อง ๔ เรื่อง การประเมินผลกระทบและความคุ้มค่า 
ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงแยกเป็น ๔ ส่วนคือ 
  ๑. การเพ่ิมช่องทางโฆษณาทางอ่ืนนอกจากทางหนังสือพิมพ์ (แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๖) 
  ๒. การส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๗) 
  ๓. การประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไขมาตรา ๗๙) 
  ๔. การมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทนในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   
(e-proxy) (เพ่ิมเป็นมาตรา ๑๐๒/๑) 
 

  ๑) การเพิ่มช่องทางโฆษณาทางอ่ืนนอกจากทางหนังสือพิมพ์ 
   ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง 
      (๑) บริษัทมหาชนจํากัด 
      (๒) ผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจํากัด 
      (๓) บริษัทที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์และธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 
   ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม ได้แก่ ไม่มี  
   ผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ท่ีอาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย  ไม่มี 
   ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว 
   (๑) บริษัทมหาชนจ ากัด  
   มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้ในกรณีที่ 
บริษัทมหาชนจํากัดมีหน้าที่บอกกล่าวเตือน แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใด ๆ ให้บุคคลอ่ืนหรือ
ประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ ให้บุคคลนั้นโฆษณาข้อความนั้น ๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน



๘ 

ภาษาไทยที่จัดพิมพ์จําหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษัทนั้นมีกําหนดเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่าสามวัน โดยกรณีสําคัญที่บริษัทมหาชนจํากัดจะต้องโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวัน คือ การ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามความในมาตรา ๑๐๑ และการจ่ายเงินปันผลตามความในมาตรา ๑๐๕ 
   เช่นนี้ บริษัทมหาชนจํากัดจึงมีภาระในการปฏิบัติตามมาตรา ๖ โดยมีค่าใช้จ่ายคือ  
ค่าลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เป็นเวลา ๓ วันติดต่อกัน เมื่อคํานึงถึงเจตนารมณ์ 
ของมาตราดังกล่าวที่มุ่งประสงค์ให้บริษัทมหาชนจํากัดจะต้องลงประกาศโฆษณาข้ อความสําคัญ 
ที่เก่ียวกับการดําเนินกิจการและการเงินของบริษัทให้ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วถึง 
การลงประกาศโฆษณาที่ตรงตามเจตนารมณ์จึงเป็นการลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันที่มี
ผู้อ่านจํานวนมากและมีค่าใช้จ่ายในการประกาศโฆษณาสูง จากการสํารวจราคาเฉลี่ยของการประกาศ
โฆษณาในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันที่มีจํานวนพิมพ์มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ฉบับ การลงโฆษณาขนาด
หนึ่งในสี่หน้า (ขาวดํา) พบว่ามีราคาต่อวันอยู่ที่ประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท การที่กฎหมายกําหนดให้
บริษัทมหาชนจํากัดจะต้องโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เป็นเวลา ๓ วันติดต่อกัน บริษัท
มหาชนจํากัดจึงจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาโดยเฉลี่ย ๒๒๕,๐๐๐ บาท ต่อการจัดการประชุม 
ผู้ถือหุ้นหรือการประกาศจ่ายเงินปันผล ๑ ครั้ง 
   อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติบริษัทมหาชนจํากัดบางแห่งเลือกที่จะลงประกาศโฆษณา 
ในหนังสือพิมพ์เฉพาะกิจซึ่งมีจํานวนพิมพ์ไม่มากนักหรือมีการพิมพ์เฉพาะเมื่อมีผู้ต้องแสดงความ
ต้องการเท่านั้น จากการสํารวจราคาเฉลี่ยของการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์เฉพาะกิจดังกล่าว พบว่ามี
ราคาเฉลี่ยอยู่ที่วันละ ๒๕๐ บาท เมื่อลงโฆษณาเป็นเวลา ๓ วัน จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ๗๕๐ บาท  
ซึ่งแม้การลงประกาศในหนังสือพิมพ์เฉพาะกิจดังกล่าวจะเป็นการดําเนินการครบถ้วนตามความใน
มาตรา ๖ แต่ด้วยจํานวนพิมพ์ที่ไม่มากนักและไม่ใช่หนังสือพิมพ์ที่มีการจําหน่ายโดยทั่วไป จึงไม่ตรงกับ
เจตนารมณ์ของกฎหมายในมาตรานี้ 
   ร่างมาตรา ๖ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม มุ่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวและลดภาระค่าใช้จ่ายของ
บริษัทมหาชนจํากัดโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย โดยให้บริษัทมหาชนจํากัดสามารถ
เลือกที่จะประกาศโฆษณาข้อความนั้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะแทนการประกาศลงหนังสือพิมพ์
ภาษาไทยรายวันภายใต้หลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ซึ่งการประกาศโฆษณาข้อความ 
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัทมหาชน
จํากัดจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการประกาศแต่อย่างใด นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจ 
และพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารในปัจจุบันแล้ว การประกาศข้อความทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะ 
จะสามารถเข้าถึงผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า และประชาชนทั่วไป ได้มากกว่าการประกาศลงหนังสือพิมพ์
ภาษาไทยรายวันดังที่บัญญัติไว้ในบทบัญญัติเดิมอีกด้วย 
   เมื่อคํานวณผลกระทบในทางเศรษฐกิจแล้ว การกําหนดให้บริษัทมหาชนจํากัด
สามารถประกาศโฆษณาข้อความทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะแทนการประกาศลงหนังสือพิมพ์
ภาษาไทยรายวัน จะลดภาระของบริษัทมหาชนจํากัดและวงการธุรกิจไทยโดยรวม ได้ดังนี้ 



๙ 

   ๑) ลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทมหาชนจํากัดแต่ละแห่งได้ ๔๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี๑ 
    ๒) ลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทมหาชนจํากัดรวมทุกแห่งได้ ๕๔๒,๒๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี 
(อ้างอิงจํานวนบริษัทมหาชนจํากัดที่มีการประกอบกิจการ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จํานวน 
๑๒๐๕ บริษัท)๒ 
   (๒) ผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจ ากัด 
    เมื่อพิจารณาแนวปฏิบัติทางธุรกิจและพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารในปัจจุบันแล้ว    
การประกาศข้อความทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะจะเข้าถึงผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า และประชาชนทั่วไป 
ได้มากกว่าการประกาศลงหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันที่เป็นแนวปฏิบัติในอดีต เมื่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน  
คู่ค้า และประชาชนทั่วไปได้รับข่าวสารจากบริษัทมหาชนจํากัดมากขึ้น ก็สามารถใช้สิทธิและรักษา
ผลประโยชน์ของตนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจการของบริษัทมหาชนจํากัด  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
   (๓) บริษัทที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์และธุรกิจสื่อส่ิงพิมพ์ 
   การกําหนดให้บริษัทมหาชนจํากัดสามารถประกาศโฆษณาข้อความทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สาธารณะแทนการประกาศลงหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน จะมีผลกระทบต่อบริษัทที่ประกอบกิจการ
หนังสือพิมพ์และธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ โดยทําให้รายได้จากการโฆษณาในธุรกิจลดลงอย่างมีนัยสําคัญ 
 

  ๒) การส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง 
      (๑) บริษัทมหาชนจํากัด 
      (๒) ผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจํากัด 
      (๓) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด และธุรกิจจัดส่งไปรษณีย์ 
      ส่วนที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม  ไม่มี 
   ผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ท่ีอาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย  ไม่มี 
   ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว 
   (๑) บริษัทมหาชนจ ากัด  
    มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้ในกรณีที่ 
บริษัทมหาชนจํากัดมีหน้าที่ต้องส่งคําสั่ง คําเตือน หนังสือ หรือเอกสารใด ๆ ให้แก่บุคคลอ่ืน  
บริษัทมหาชนจํากัดผู้มีหน้าที่ส่งหรือผู้แทน จะส่งมอบให้แก่ผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนถึงผู้รับ ณ สถานที่อยู่ของผู้รับก็ได้ โดยกรณีสําคัญที่บริษัทมหาชนจํากัดจะต้องส่งเอกสาร

                                                           
๑ ค านวณค่าใช้จ่ายภายใต้สมมติฐานว่าบริษัทมหาชนจ ากัดแต่ละแห่งลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวัน
ภาษาไทย โดยเฉลี่ยปีละ ๒ ครั้ง คือในกรณีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามความในมาตรา ๑๐๑ และการจ่ายเงินปัน
ผลตามความในมาตรา ๑๐๕ โดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันที่มีจ านวนพิมพ์มากกว่า  
๑๐๐,๐๐๐ ฉบับ เป็นโฆษณาขนาดหนึ่งในสี่หน้า (ขาวด า) ที่มีราคาต่อวันอยู่ที่ ๗๕,๐๐๐ บาท 
๒ ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 



๑๐ 

ถึงผู้อ่ืน คือการส่งหนังสือถึงผู้ถือหุ้นเพ่ือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามความในมาตรา ๑๐๑ และการแจ้ง
เป็นหนังสือไปถึงผู้ถือหุ้นเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลตามความในมาตรา ๑๐๕ 
    เช่นนี้ บริษัทมหาชนจํากัดจึงมีภาระในการปฏิบัติตามมาตรา ๗ โดยมีค่าใช้จ่ายคือ 
ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจําปี บัญชีกําไรขาดทุน และสําเนางบดุล และค่าใช้จ่าย 
ในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้ถือหุ้น จากการสอบถามไปยังสมาคมบริษัท 
จดทะเบียนไทย พบว่าค่าใช้จ่ายในการออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารโดยเฉลี่ย คือ ๒๗๐,๐๐๐ บาท 
ต่อครั้ง๓ และค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจํากัด
ซึ่งมีจํานวนโดยเฉลี่ย ๗,๐๐๐ ราย๔  ในบริษัทมหาชนจํากัดหนึ่งแห่ง คือ ๒๘๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง๕ 
    ร่างมาตรา ๗ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม มุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทมหาชนจํากัดโดยเพ่ิม
ทางเลือกให้บริษัทมหาชนจํากัดสามารถจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจํานง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด แทนการจัดส่งเอกสารด้วยไปรษณีย์
ลงทะเบียน จากการสอบถามไปยังสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย พบว่าค่าใช้จ่ายในการออกแบบและ
จัดพิมพ์เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉลี่ย คือ ๗,๐๐๐ บาทต่อครั้ง๖ และไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
เอกสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างใด นอกจากค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟ) โดยรวม 
    เมื่อคํานวณผลกระทบในทางเศรษฐกิจแล้ว การกําหนดให้บริษัทมหาชนจํากัดสามารถ
จัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการจัดส่งเอกสารด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียน  
จะลดภาระของบริษัทมหาชนจํากัดและวงการธุรกิจไทยโดยรวม ได้ดังนี้ 
    ๑) ลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทมหาชนจํากัดแต่ละแห่งได้ ๕๓๖,๐๐๐ บาทต่อปี  
จากค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนที่ลดลง๗ 
    ๒) ลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทมหาชนจํากัดรวมทุกแห่งได้ ๖๔๕,๘๘๐,๐๐๐ บาทต่อปี 
(อ้างอิงจํานวนบริษัทมหาชนจํากัดที่มีการประกอบกิจการ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จํานวน 
๑๒๐๕ บริษัท)๘ 
   (๒) ผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจ ากัด 
    ร่างมาตรา ๗ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทมหาชนจํากัดสามารถจัดส่ง
เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจํานง แทนการรับเอกสารที่พิมพ์เป็นเล่ม  
จึงไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ยังมีความประสงค์จะรับเอกสารที่พิมพ์เป็นเล่มแต่อย่างใด 

                                                           
๓ ข้อมูลจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
๔ ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
๕ ข้อมูลจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
๖ ข้อมูลจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
๗ ค านวณค่าใช้จ่ายภายใต้สมมติฐานว่าบริษัทมหาชนแต่ละแห่งจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้ถือหุ้น 
โดยเฉลี่ยปีละ ๒ ครั้ง คือในกรณีคือการส่งหนังสือถึงผู้ถือหุ้นเพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามความในมาตรา ๑๐๑ และ
การแจ้งเป็นหนังสือไปถึงผู้ถือหุ้นเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลตามความในมาตรา ๑๐๕ โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงความจ านงรับ
เอกสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละห้าสิบจากจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด 
๘ ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 



๑๑ 

   (๓) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และธุรกิจจัดส่งไปรษณีย์ 
   การกําหนดให้บริษัทมหาชนจํากัดสามารถจัดส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจํานง จะมีผลกระทบทางลบต่อบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด และต่อบริษัท 
ที่ประกอบธุรกิจจัดส่งไปรษณีย์ โดยทําให้รายได้จากการจัดส่งเอกสารดังกล่าวลดลง 
 

  ๓) การประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง 
      (๑) บริษัทมหาชนจํากัด 
      (๒) กรรมการบริษัทมหาชนจํากัด 
      (๓) ธุรกิจจําหน่ายและติดตั้งระบบสําหรับการประชุมคณะกรรมการผ่านระบบเทคโนโลยี 
   ส่วนที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม ได้แก่ ไม่มี 
   ผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ท่ีอาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย  ไม่มี 
   ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว 
   (๑) บริษัทมหาชนจ ากัด  
   มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้คณะกรรมการ
บริษัทมหาชนจํากัดจะต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของ
บริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทจะกําหนดให้มีการประชุม ณ ท้องที่อ่ืน เช่นนี้ 
บริษัทมหาชนจํากัดจึงมีภาระในการปฏิบัติตามมาตรา ๗๙ โดยมีค่าใช้จ่ายคือ ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมคณะกรรมการ จากการสอบถามไปยังสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย พบว่าค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมคณะกรรมการโดยเฉลี่ย คือ ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง๙ (ไม่รวมค่าเบี้ยประชุม)  
   ร่างมาตรา ๗๙ แก้ไขเพ่ิมเติมให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทมหาชนจํากัด อาจดําเนินการ
โดยการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งทําให้กรรมการไม่จําเป็นต้องปรากฏตัว  
ในที่ประชุมก็ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ซึ่งส่งผลดีอย่างมีนัยสําคัญ 
ต่อการดําเนินกิจการของบริษัทมหาชนจํากัด เนื่องจากทําให้บริษัทมหาชนจํากัดสามารถจัดประชุม
คณะกรรมการได้บ่อยครั้งขึ้น โดยกรรมการที่มีภูมิลําเนาในต่างประเทศหรือที่เป็นตัวแทนจาก 
บริษัทแม่ในต่างประเทศ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโดยไม่จําเป็นต้องเดินทาง 
มาจากต่างประเทศแต่อย่างใด สําหรับในเรื่องภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทมหาชนจํากัดในการจัดประชุม
คณะกรรมการ การเปิดโอกาสให้มีการประชุมคณะกรรมการด้วยระบบเทคโนโลยี จะทําให้บริษัท
มหาชนจํากัดที่เลือกจัดให้มีการประชุมในลักษณะดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในการจัดให้มีระบบ 
ที่คาดว่าจะมีราคาประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท๑๐  (เป็นการจ่ายครั้งเดียว) แต่อย่างไรก็ดี   

                                                           
๙ ข้อมูลจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
๑๐ ข้อมูลจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 



๑๒ 

บริษัทมหาชนจํากัดจะเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินและค่ารับรองกรรมการ 
ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในต่างประเทศหรือที่เป็นตัวแทนจากบริษัทแมใ่นต่างประเทศ ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ๑๑ 
   (๒) กรรมการบริษัทมหาชนจ ากัด  
    การแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗๙ ให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทมหาชนจํากัดอาจ
ดําเนินการโดยการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีซึ่งทําให้กรรมการไม่จําเป็นต้องปรากฏตัวในที่ประชุม 
จะทําให้กรรมการมีความสะดวกในการเข้าประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และอาจส่งผลให้กรรมการได้รับประโยชน์ในทางเศรษฐกิจจากการได้รับ 
เบี้ยประชุมเพ่ิมขึ้น โดยที่กรรมการผู้นั้นไม่จําต้องขาดประชุมเมื่อมีความจําเป็นจะต้องเดินทางไป
ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศในวันและเวลาที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
   (๓) ธุรกิจจ าหน่ายและติดตั้งระบบส าหรับการประชุมคณะกรรมการผ่านระบบเทคโนโลยี 
    การกําหนดให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทมหาชนจํากัดอาจดําเนินการ 
โดยการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยี จะมีผลกระทบทางบวกต่อบริษัทที่ประกอบธุรกิจจําหน่าย
และติดตั้งระบบสําหรับการประชุมคณะกรรมการผ่านระบบเทคโนโลยี โดยคาดว่าจะทําให้ยอด
จําหน่ายและติดตั้งระบบดังกล่าวเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญ 
   

  ๔) การมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทนในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   
(e-proxy) 
   ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง 
      (๑) บริษัทมหาชนจํากัด 
      (๒) ผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจํากัด 
      (๓) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
      ส่วนที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม ได้แก่ ไม่มี 
   ผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ท่ีอาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย  ไม่มี 
   ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว 
   (๑) บริษัทมหาชนจ ากัด  
    มาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕  กําหนดให้ผู้ถือหุ้น 
อาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมผู้ถือหุ้น  
โดยยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกําหนด ซึ่งเป็นกลไก 
ที่ช่วยเหลือให้ผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจํากัดที่มีความไม่สะดวกในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สามารถ
ใช้สิทธิของตนในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะตามที่ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ากําหนด๑๒ อย่างไรก็ดี เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ และเพ่ือ

                                                           
๑๑ จ านวนกรรมการบริษัทมหาชนจ ากัดในประเทศไทยที่เป็นชาวต่างชาติ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ มีจ านวน
ทั้งสิ้น ๔๘๒ คน ข้อมูลจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
๑๒ ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



๑๓ 

ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพ่ือกําหนดทิศทางในการดําเนินการของบริษัท  
และในการรักษาประโยชน์ของตน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยศูนย์รับฝากหลั กทรัพย์  
จึงเสนอให้เพ่ิมเติมเป็นเป็นมาตรา ๑๐๒/๑ โดยกําหนดให้ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้แก่บุคคลอ่ืนเข้า
ประชุมและออกเสียงแทนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด ทั้งนี้ เ พ่ือให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์สามารถให้บริการการรับมอบฉันท ะจากผู้ถือหุ้น 
ได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอั์นทันสมัยและมีความปลอดภัยสูง 
    เช่นนี้ บริษัทมหาชนจํากัดจึงจะได้รับผลกระทบในทางบวกด้วยเหตุที่มาตรฐานการกํากับ
กิจการของบริษัทสูงขึ้น จากที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงมากขึ้น พร้อมกันนี้จะเป็นการลดภาระ
ของบริษัทมหาชนจํากัดในการบริหารจัดการหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยที่บริษัทสามารถ
เลือกใช้บริการการรับมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือผู้ให้บริการรายอ่ืนแทน 
   (๒) ผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจ ากัด 
    ผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจํากัดจะได้รับผลกระทบในทางบวก เนื่องจากมีความสะดวก 
ในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนในที่ประชุมมากขึ้น โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยคาดว่าในระยะเวลา ๕ ปีแรก จะมีผู้หุ้นที่มอบฉันทะแบบอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน
ประมาณ ๗๕,๐๐๐ ราย๑๓ 
   (๓) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ระบบงานเพ่ือพัฒนาระบบงานรองรับการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประมาณสี่ล้าน    
ห้าแสนบาท๑๔ ซึ่งมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับประโยชน์ในระยะยาวที่ตลาดทุนไทยคาดว่าจะได้รับจาก
การมรีะบบดังกล่าว 
 

 ๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจ ากัด 
  (๑) สิทธิของบริษัทมหาชนจํากัดในการเลือกวิธีการประกาศโฆษณาข้อความให้ผู้ถือหุ้น 
และบุคคลอ่ืนทราบ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
  (๒) สิทธิของบริษัทมหาชนจํากัดในการเลือกวิธีการส่งเอกสารถึงผู้ถือหุ้นและบุคคลอ่ืน 
ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ส่งเอกสารดังกล่าว โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 
  (๓) สิทธิของบริษัทมหาชนจํากัดในการเลือกวิธีการจัดการประชุมคณะกรรมการ โดยจะต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
  (๔) สิทธิของกรรมการบริษัทมหาชนจํากัดในการเรียกประชุมคณะกรรมการ 
  (5) สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือกวิธีการและในการดําเนินการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน 
เข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นแทน 

                                                           
๑๓ ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
๑๔ ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 



๑๔ 

  การจ ากัดนั้นเป็นการจ ากัดเท่าที่จ าเป็นหรือไม่ อย่างไร 
  เป็นการจํากัดเท่าที่จําเป็น เพ่ือกําหนดแนวทางให้บริษัทมหาชนจํากัดทุกแห่งดําเนินการ 
ไปในทางเดียวกัน และเพ่ือคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และประชาชน 
 

 ๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 
  ๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการด ารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อย่างไร และเพียงใด หรือเป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด 
    เป็นการอํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไป ได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่สําคัญจากบริษัทมหาชนจํากัดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเหมาะสมกับแนวปฏิบัติทาง
ธุรกิจและพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปในปัจจุบัน  
  ๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้เพียงใด 

    เศรษฐกิจของประเทศจะมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากความสามารถในการแข่งขัน 
ขององค์กรธุรกิจไทยที่เพ่ิมขึ้น จากเหตุที่ต้นทุนการประกอบการลดลงและการประกอบการมีประสิทธิภาพ
ดีขึ้น 
    การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อย 
เพียงใด 
    ผู้ประกอบการคือบริษัทมหาชนจํากัดจะมีต้นทุนในประกาศโฆษณาข่าวสารและในการ
ส่งเอกสารถึงผู้ถือหุ้นลดลงอย่างมีนัยสําคัญ (โปรดดูรายงานวิเคราะห์ผลกระทบในข้อ ๕.๑ และ ๕.๒) 
    ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อยเพียงใด 
    เมื่อบริษัทมหาชนจํากัดมีต้นทุนในการประกอบการลดลงและสามารถจัดประชุม
กรรมการและผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากข้อติดขัดทางกฎหมาย ก็จะสามารถแข่งขัน
กับธุรกิจต่างชาติได้ดีขึ้น ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยสูงขึ้น  
    และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด 
    การกําหนดให้บริษัทมหาชนจํากัดสามารถเลือกประกาศโฆษณาข้อความทาง        
สื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะ จัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดการประชุม
คณะกรรมการผ่านระบบเทคโนโลยี และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ความปลอดภัย จะส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี     
ที่ เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสําคัญ เนื่องจากบริษัทมหาชนจํากัดมีแรงผลักดันในการที่จะลดต้นทุน          
การดําเนินการให้ต่ําที่สุดเพ่ือสร้างกําไรให้ผู้ถือหุ้นให้มากที่สุด และเพ่ือสร้างความเติบโตขององค์กร
อย่างยั่งยืน 
  ๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร 
    พระราชบัญญัติฉบับนี้ก่อให้ เกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการ ในส่วนของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เสนอที่จะให้บริการแก่บริษัทมหาชนจํากัด
โดยจัดให้มีระบบการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัย 



๑๕ 

    สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด 
    ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับนี้มิได้ส่งผลให้มีการลดงบประมาณแผ่นดิน 
  ๕.๔.๔  วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคม
จะได้รับ ได้แก่ 
    ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับนี้จะได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ร่วมกับ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีรอบการประเมินครั้งต่อไปในปี ๒๕๖๖ ตาม
หลักเกณฑ์ในพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ที่กําหนดให้ต้อง
มีการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทุก ๕ ปี ซึ่งประโยชน์สําคัญที่ประชาชนและสังคมจะได้รับคือ
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทมหาชนจํากัดทีเ่พ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 
 

 ๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 
  อาจมีความยุ่งยากในการปฏิบัติตามกฎหมายในระยะแรก เนื่องจากบริษัทมหาชนจํากัด
จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่รัฐมนตรีจะประกาศกําหนดในเรื่อง (๑) การประกาศโฆษณาข้อความ
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะ (๒) การจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจํานงด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (๓) การจัดการประชุมผ่านระบบเทคโนโลยี และ (๔) การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด จะต้องมีความปลอดภัย อย่างน้อย
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กําหนดด้วย แต่หลังจากได้มีการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวระยะหนึ่งแล้ว ความยุ่งยากก็จะลดน้อยลงไปตามลําดับ 
 

 ๕.๖ ความคุ้มค่าของภารกิจเม่ือค านึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชน 
และการที่ประชาชนจะต้องถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 
  ภารกิจตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับนี้มีความคุ้มค่าในการดําเนินการสูง เนื่องจาก
ใช้งบประมาณของรัฐเพียงเล็กน้อย (ประมาณสี่ล้านห้าแสนบาท เป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ในการจัดให้มีระบบการรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่สามารถลด
ภาระของบริษัทมหาชนจํากัดและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างมีนัยสําคัญ 
 
๖. ความพร้อมของรัฐ 
 

 ๖.๑ ความพร้อมของรัฐ 
  (ก) กําลังคนที่คาดว่าต้องใช้  ไมจ่ําเป็นต้องใช้กําลังเจ้าหน้าที่เพ่ิมเติมในการทําภารกิจ 
  (ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จําเป็นต้องมี  ไม่จําเป็นต้องใช้กําลังเจ้าหน้าที่
เพ่ิมเติมในการทําภารกิจ 
  (ค) งบประมาณท่ีคาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย สี่ล้านห้าแสนบาท
ในการจัดให้มีระบบการรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 



๑๖ 

 ๖.๒ ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตราก าลัง มีความเห็นของ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการก าหนดอัตราก าลังและงบประมาณหรือไม่ อย่างไร 
  ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ และไม่มีความจําเป็นที่จะต้องกําหนด
อัตรากําลังเจ้าหน้าทีเ่พ่ิมเติม 
 

 ๖.๓ วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม 
  กฎหมาย 
   วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย โดยการจัดประชุม
ชี้แจงแก่ผู้แทนบริษัทมหาชนจํากัด และจัดทํา เอกสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน  
และประชาชนทั่วไป 
   การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน โดยการจัดทําและแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ถือหุ้น  
นักลงทุน และประชาชนทั่วไป และเผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวข้องผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย 
 

 ๗.๑ มีหน่วยงานอ่ืนใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินการกับหน่วยงานนั้นอย่างไร 
  ไม่มีหน่วยงานที่ปฏิบัติงานซ้ําซ้อน 
 

 ๗.๒ มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
  มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น คือ 
  (๑) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กํากับ
ดูแลการดําเนินงานและการออกหลักทรัพย์ของบริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
  (๒) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่เป็นตลาดรอง เพ่ือแลกเปลี่ยน
ซื้อขายตราสารทุนของบริษัทมหาชนจํากัดที่ข้ึนทะเบียนไว้ 
 

 ๗.๓ มีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
  มีการบูรณาการการทํางานร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีการประชุมปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็น เพ่ือหาแนวทางการดําเนินการ
ร่วมกันในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด ให้มีความทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีและแนวทางการดําเนินธุรกิจ และลดภาระของบริษัทมหาชนจํากัด เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรธุรกิจในประเทศไทย 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 ๗.๔ ผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
  เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
๘. วิธีการท างานและตรวจสอบ  
 

 ๘.๑ ระบบการท างานที่ก าหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ 
   เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
   เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
   มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
   ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 
   มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
   ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
   มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ 
 

 ๘.๒ การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  ๘.๒.๑  ในกฎหมายมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องใดบ้าง 
   ไมม่ีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   แต่ละขั้นตอนใช้เวลาด าเนินการเท่าใด 
   ไม่มีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  ๘.๒.๒  หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม 
อย่างไร 
   (๑) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยให้มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรธุรกิจ ตลอดจนยกเลิก และ
ปรับปรุงกฎเกณฑ์ท่ีล้าสมัย 
   (๒) หลักนิติธรรม (Rule of Law) โดยกําหนดให้เจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาความถูกต้อง
ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทมหาชนจํากัด ภายใต้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
  ๘.๒.๓  ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอ านาจ หรื อมอบอ า น าจ เพื่ อ ใ ห้
ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างไร 
   ไม่มีการกระจายอํานาจหรือมอบอํานาจ 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 ๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอ านาจอย่างไรบ้าง 
  ๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร 
   มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในภายใต้โครงสร้างของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
  ๘.๓.๒ มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร 
   สามารถร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซด์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ หรือติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยตรง ณ ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ 
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ และท่ีสํานักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด 
 
๙. การจัดท ากฎหมายล าดับรอง 
 

 ๙.๑ ได้จัดท าแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระส าคัญ
ของกฎหมายล าดับรองนั้น หรือไม่ 
  ได้จัดทําแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองดังนี้ 
 
 

เรื่อง สาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาใน
การจัดท ากฎหมาย

ล าดับรอง 
๑. การให้บริษัทมหาชนจํากัด
สามารถประกาศโฆษณา
ข้ อความด้ วยวิ ธี การทา ง
อิเล็กทรอนิกส์ (ร่างมาตรา ๖) 

๑ .  กํ าหนดให้ การประกาศโฆษณาด้ วยวิ ธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส์เป็นทางเลือกเพ่ิมเติม โดยบริษัทมหาชนจํากัด
อาจเลือกที่จะประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามเดิมก็ได้ 
๒. บริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
อาจประกาศโฆษณาข้อความในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท โดยให้ยึดความ
ถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเป็นหลัก และการประกาศโฆษณาดังกล่าว
จะต้องสามารถตรวจสอบการแก้ไขได้ (Track Changes) 
๓. ในระยะแรกกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะกําหนดให้
บริษัทมหาชนที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยังต้อง
โฆษณาข้อความทางหนังสือพิมพ์ และจะมีการศึกษา
ต่อไปว่าจะมีกรณีใดบ้างที่บริษัทมหาชนจํากัดในกลุ่มนี้จะ
สามารถประกาศโฆษณาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ภายใน ๓ เดือน 
นับแตว่ันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

เรื่อง สาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาใน
การจัดท ากฎหมาย

ล าดับรอง 
๒. การให้บริษัทมหาชนจํากัด
สามารถส่ งคํ าสั่ ง คําเตือน 
หนังสือ หรือเอกสารให้แก่
บุ คคล อ่ืนด้ วยวิ ธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ร่างมาตรา ๗) 

๑.  ทา ง เลื อกการส่ ง เ อกสารทา งด้ ว ย วิ ธี ก ารทา ง
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้กับทั้งบริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทมหาชนจํ ากัดที่มิ ได้          
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
๒. บริษัทมหาชนจํากัดจะสามารถส่งเอกสารด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอ่ืนแทนการส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ได้เฉพาะกับผู้ถือหุ้นหรือบุคคล
อ่ืนที่ได้แจ้งความจํานง ให้บริษัทมหาชนจํากัดส่งเอกสาร
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนวิธีการส่งทางไปรษณีย์
เท่านั้น 
๓. การแจ้งความจํานงให้แจ้งต่อนายทะเบียนของบริษัท 
๔. ผลทางกฎหมายของการส่งเอกสารด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้มีผลในลักษณะเดียวกับมาตรา ๒๑      
(การสันนิษฐานว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปนั้นได้เป็นไป
ตามข้อกําหนดทางเทคนิคแล้ว) มาตรา ๒๓ (การรับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
นั้นได้เข้าสู่ระบบข้อมูลของผู้รับข้อมูล) และมาตรา ๒๔ 
(การส่งหรือการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าได้ส่ง ณ      
ที่ทําการงานของผู้ส่ง ข้อมูล หรือได้รับ ณ ที่ทําการงานของ
ผู้รับข้อมูล แล้วแต่กรณี) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ภายใน ๓ เดือน 
นับแตว่ันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

 

๓. การให้บริษัทมหาชนจํากัด
สามารถประชุมคณะกรรมการ
โดยการติดต่อสื่ อสารด้วย
ระบบเทคโนโลยี 

เนื้อหาเทียบเคียงกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยอย่างน้อย
จะมีหลักเกณฑ์ในเรื่องต่อไปนี้ (๑) การยืนยันตัวตนของ
กรรมการ (๒) การเก็บหลักฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุม (๓) ความมั่นคงปลอดภัยของวิธีการประชุม 
และ (๔) ความต่อเนื่องในการประชุม 

ภายใน ๓ เดือน 
นับแตว่ันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

 



๒๐ 

เรื่อง สาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาใน
การจัดท ากฎหมาย

ล าดับรอง 
๔. การมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน
เข้าประชุมและออกเสียงใน
การประชุมผู้ถือหุ้นแทนใน
รูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะพิจารณาร่วมกันเพ่ือกําหนด
หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ในประกาศ (๑) วิธีการมอบฉันทะและ
การลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (๒) แบบหนังสือการ
มอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ และ (๓) วิธีการชําระและ
ปิดอาการแสตมป์ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ภายใน ๓ เดือน 
นับแตว่ันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

 

 
 ๙.๒ มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอ านาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่
บุคคลเกินสมควรอย่างไร 
  การตราอนุบัญญัติต่าง ๆ นั้น จะกระทําเฉพาะภายใต้กรอบที่ร่างพระราชบัญญัตินี้กําหนดไว้
เท่านั้น 
 
๑๐. การรับฟังความคิดเห็น 
   มีการรับฟังความคิดเห็น      ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น  
 

 ๑๐.๑ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็น 
   สํานักงบประมาณ     สํานักงาน ก.พ. 
   สํานักงาน ก.พ.ร.  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ  ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  ภาคประชาชน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ 
   ประชาชนทั่วไป 
   องค์กรอ่ืน ได้แก่ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน  
(สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย) 
 

 ๑๐.๒ มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนหรือไม่ อย่างไร  
   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียจาก         
ร่างพระราชบัญญัตินี้แล้ว โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) 
ระหว่างวันที่ 8 – 24 สิงหาคม 2561 มีผู้เข้าชมร่างกฎหมายจํานวน 970 ครั้ง และมีผู้ร่วมแสดง



๒๑ 

ความคิดเห็นจํานวน 3 ราย ซึ่งเห็นด้วยกับหลักการและเหตุผลในการแก้ไขกฎหมาย และมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นอ่ืน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
 

 ๑๐.๓ จัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี  
    จัดทํา                                           ไม่มีการจัดทํา  
   ในกรณีจัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีสาระส าคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่ 
    วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 
    จํานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง 
    พ้ืนที่ในการรับฟังความคิดเห็น 
    ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น   
    ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 
    คําชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนําผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบ 
การพิจารณาจัดทําร่างกฎหมาย 
 

ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติ ได้ดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีฯ แล้ว 
 
 

ลงชื่อ......................................................... ... 
      (นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์) 

       อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า     
                ตุลาคม ๒๕๖๑     
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