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๑ 
 

 ร่างพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  

    

สาระส าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมตเิห็นชอบแล้ว) 
 

  ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เมื่อวันพุธที่ 
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติในวาระที่หนึ่ง รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณา เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาเสร็จแล้ว จึงได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร 
  ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง แล้วลงมติในวาระที่สาม
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และให้เสนอต่อวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาต่อไป ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 

  ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สภาผู้แทนราษฎร 
ลงมติเห็นชอบแล้ว มีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 
  หลักการ 

แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดให้การโฆษณาข้อความเกี่ยวกับบริษัทด าเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด

แทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ได้ (เพ่ิมมาตรา ๖ วรรคสาม) 
(๒) ก าหนดให้บริษัทหรือคณะกรรมการส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ  

ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ของบริษัทโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ (เพ่ิมมาตรา ๗/๑) 
(๓) ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออเิลก็ทรอนกิส์

ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และก าหนดสถานที่ที่ถือเป็นสถานที่จัดการ
ประชุมในกรณีดังกล่าว (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗๙ และเพ่ิมมาตรา ๙๘ วรรคสาม และมาตรา ๑๐๑ 
วรรคสาม) 

(๔) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการเรียกประชุมคณะกรรมการ (แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๒ และเพิ่มมาตรา ๘๑/๑) 

(๕) ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเองส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ (เพ่ิมมาตรา ๑๐๑/๑) 

(๖) ก าหนดให้มีการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้บุคคลอื่น 
เข้าประชุมผู้ถือหุ้น (เพิ่มมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม) 

 



๒ 
 

 ร่างพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  

    

  เหตุผล 
  โดยที่มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐพึงปรับปรุง
กฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้า  
เพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน ประกอบกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕  
ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ยังไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยี  สมควรแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับกาลปัจจุบัน โดยก าหนดให้บริษัท
มหาชนจ ากัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุม 
ผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น อันจะเป็น 
การลดภาระและอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจ ากัดและประชาชน  
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สภาผู้แทนราษฎร 
ลงมติเห็นชอบแล้ว มีเน้ือหารวมจ านวน ๑๒ มาตรา สรุปสาระส าคัญได้ ดังน้ี 

๑.  ก าหนดให้พระราชบัญญัตินี้ มี ผล ใช้บั งคับตั้ ง แต่ วั นถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒) 

๒. ก าหนดให้การโฆษณาข้อความที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ก าหนดให้บุคคลใดมีหน้าที่หรือจะบอกกล่าว เตือน แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทใด 
ให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ บุคคลนั้นอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อืน่ใดแทนตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนก าหนดก็ได้ (ร่างมาตรา ๓ เพ่ิมมาตรา ๖ วรรคสาม) 

๓. ก าหนดให้ในกรณีที่บริษัทมหาชนจ ากัดหรือคณะกรรมการของบริษัทมหาชนจ ากัด 
ที่มีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าว
ได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว 
บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามหลักเกณฑ์ 
ที่นายทะเบียนก าหนด (ร่างมาตรา ๔ เพ่ิมมาตรา ๗/๑) 

๔. ในกรณีไม่มีข้อบังคับก าหนดห้ามไว้เป็นการเฉพาะ การประชุมคณะกรรมการ 
หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจ ากัดอาจด าเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ 
ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งส านักงานใหญ่ 
ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ร่างมาตรา ๕ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗๙ 
ร่างมาตรา ๙ เพ่ิมมาตรา ๙๘ วรรคสาม และร่างมาตรา ๑๐ เพ่ิมมาตรา ๑๐๑ วรรคสาม) 

๕. ก าหนดให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ แต่หากมีเหตุ 
อันสมควรหรือเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่  ๒ คนขึ้นไป จะร่วมกัน 
ร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่อง และเหตุผลที่จะเสนอ 
ให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและก าหนดวันประชุมภายใน  
๑๔ วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ 



๓ 
 

 ร่างพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  

    

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ด าเนินการเรียกและก าหนดวันประชุมภายในระยะเวลา
ดังกล่าว กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและก าหนดวันประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา  
เรื่องที่ร้องขอได้ภายใน ๑๔ วันนับแต่ครบก าหนดวันที่ให้ประธานกรรมการเรียกและก าหนดวันประชุม
ข้างต้น (ร่างมาตรา ๖ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘๑) 

๖. ก าหนดให้ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการ
เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่  
๒ คนขึ้นไป อาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้ (ร่างมาตรา ๗ เพ่ิมมาตรา ๘๑/๑) 

๗. ก าหนดให้การเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ 
ไม่น้อยกว่า ๓ วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท 
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและก าหนดวันประชุม 
ให้เร็วกว่านั้นก็ได้ (ร่างมาตรา ๘ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘๒) 

๘. ก าหนดให้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเอง 
ตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสอง๑ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้  
แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๗/๑ แล้ว (ร่างมาตรา ๑๑ เพ่ิมมาตรา ๑๐๑/๑) 

๙. ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียง
ลงคะแนนแทน โดยด าเนินการมอบฉันทะด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการท าเป็นหนังสือ 
มอบฉันทะได้ แต่ต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ด าเนินการ  
โดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนก าหนด (ร่างมาตรา ๑๒ เพ่ิมมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม)  

___________________________ 

                                        
๑ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐๐ บัญญัติไว้ ดังนี้ 
  “มาตรา ๑๐๐ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้

ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผล  
ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน
หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วั นครบก าหนดระยะเวลา 
ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอั นจ าเป็น 
ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

  ฯลฯ    ฯลฯ” 



๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

บทวิเคราะห์ 
ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

๑. เหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ 
 โดยที่มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐพึงปรับปรุงกฎหมาย
ที่ ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์  หรือที่ เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้า  
เพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน ประกอบกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕  
ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ยังไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยี สมควรแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับกาลปัจจุบัน โดยก าหนดให้
บริษัทมหาชนจ ากัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุม 
ผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น อันจะเป็น 
การลดภาระและอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจ ากัดและประชาชน  
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

๒. ประเด็นส าคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึงและวาระท่ีสอง 
 ๒.๑ วาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ๒ 

๒.๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เสนอโดย

คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และได้เข้าสู่ 
การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) เมื่อวันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 

 
                                                 

 ๒ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา บันทึกการประชุมในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ 

และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้จากเว็บไซด์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://library.parliament.go.th/index.php/th/ หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE  

หมายเลข ๑ ถึง ๕ ในหน้าที่ ๑๐ 

https://library.parliament.go.th/index.php/th/


๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  ๒.๑.๒ สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสินิตย์ เลิศไกร) ได้แถลงถึง

หลักการและเหตุผล พร้อมทั้ ง ได้กล่าวถึ งสาระส าคัญและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ของร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

หลักการ คือ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ดังต่อไปนี้ 

( ๑ )  ก าหนด ให้ ก า ร โฆษณาข้ อคว าม เกี่ ย ว กั บบริ ษั ท ด า เ นิ นก า ร 
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดแทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ได้ (เพ่ิมมาตรา ๖ วรรคสาม) 

(๒) ก าหนดให้บริษัทหรือคณะกรรมการส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่
กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ของบริษัทโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ (เพิ่มมาตรา ๗/๑) 

(๓) ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้น 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และก าหนดสถานที่  
ที่ถือเป็นสถานที่จัดการประชุมในกรณีดังกล่าว (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗๙ และเพ่ิมมาตรา ๙๘  
วรรคสาม และมาตรา ๑๐๑ วรรคสาม) 

(๔) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการเรียกประชุมคณะกรรมการ  
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๒ และเพิ่มมาตรา ๘๑/๑) 

(๕) ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเองส่งหนังสือนัดประชุม 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ (เพ่ิมมาตรา ๑๐๑/๑) 

(๖) ก าหนดให้มีการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บุคคลอื่น 
เข้าประชุมผู้ถือหุ้น (เพิ่มมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม) 

ส าหรับเหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี คือ โดยที่มาตรา ๗๗  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐพึงปรับปรุงกฎหมายที่ไม่ สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้า เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน 
ประกอบกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ยังไม่รองรับ 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยี  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับกาลปัจจุบัน โดยก าหนดให้บริษัทมหาชนจ ากัดสามารถ 
ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือ
หรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น อันจะเป็นการลดภาระและอ านวย  
ความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจ ากัดและประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 



๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สภาผู้แทนราษฎร
รับหลักการในวาระที่หน่ึง มีสาระส าคัญ ดังน้ี 

(๑) ก าหนดให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด  ๓๐ วัน นับแต่ 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒) 

(๒) ก าหนดให้การโฆษณาข้อความที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้บุคคลใดมีหน้าที่หรือจะบอกกล่าว เตือน แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความ 
ใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทใด ให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ บุคคลนั้นอาจใช้
วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดแทนตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนก าหนดก็ได้  
(ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๖ วรรคสาม) 

(๓) ก าหนดให้ในกรณีที่บริษัทมหาชนจ ากัดหรือคณะกรรมการของบริษัท
มหาชนจ ากัดที่มีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ของบริษัท 
หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้น โดยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนก าหนด (ร่างมาตรา ๔ เพิ่มมาตรา ๗/๑) 

(๔) ก าหนดให้ในกรณีไม่มีข้อบังคับก าหนดห้ามไว้เป็นการเฉพาะ การประชุม
คณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจ ากัดอาจด าเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ร่างมาตรา ๕  
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗๙ ร่างมาตรา ๙ เพ่ิมมาตรา ๙๘ วรรคสาม และร่างมาตรา ๑๐  
เพิม่มาตรา ๑๐๑ วรรคสาม) 

(๕) ก าหนดให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ แต่หาก 
มีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป จะร่วมกัน 
ร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและก าหนดวันประชุมภายใน  ๑๔ วัน  
นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ด าเนินการเรียกและก าหนดวันประชุมภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและก าหนดวันประชุมคณะกรรมการ 
เพ่ือพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน ๑๔ วันนับแต่ครบก าหนดวันที่ให้ประธานกรรมการเรียก 
และก าหนดวันประชุมข้างต้น (ร่างมาตรา ๖ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘๑) 

(๖) ก าหนดให้ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการ 
เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการ กรรมการตั้งแต่  ๒ คนขึ้นไป 
อาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้ (ร่างมาตรา ๗ เพิ่มมาตรา ๘๑/๑) 



๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๗) ก าหนดให้การเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุม 
ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ วัน ก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิ 
หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้  
(ร่างมาตรา ๘ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘๒) 

(๘) ก าหนดให้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเอง
ตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสอง๓ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้  
แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๗/๑ แล้ว (ร่างมาตรา ๑๑ เพ่ิมมาตรา ๑๐๑/๑) 

(๙) ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนแทน โดยด าเนินการมอบฉันทะด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการท าเป็น 
หนังสือมอบฉันทะได้ แต่ต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้น 
ได้ด าเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนก าหนด (ร่างมาตรา ๑๒ เพ่ิมมาตรา 
๑๐๒ วรรคสาม) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยการน าวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นทางเลือก จะส่งผลท าให้ 
การด าเนินการของบริษัทมหาชนจ ากัดมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นและลดต้นทุนในการด าเนินการ  
ต่าง ๆ อีกทั้งประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจ ากัดจะได้รับข้อมูลข่าวสารจาก  
บริษัทมหาชนจ ากัดในช่องทางที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน  
ซึ่งย่อมส่งผลท าให้ประชาชนและผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิและรักษาประโยชน์ของตนเอง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ของประเทศและส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย 
  ๒.๑.๓ การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
   หลังจากที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสินิตย์ เลิศไกร)  
ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
แล้ว มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 
 
 
 

                                                 

 ๓ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑ หน้า ๓ 



๘ 

 

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๑) การที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนดให้บริษัทมหาชนจ ากัดสามารถ
ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่ก าหนด โดยใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้นั้น จะสามารถ  
ลดต้นทุนในการด าเนินการของบริษัทมหาชนจ ากัดได้อย่างมากและจะท าให้การด าเนินการ  
ของบริษัทมหาชนจ ากัดเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพ 
การแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

(๒) ในปัจจุบันพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารขององค์กรธุรกิจ 
ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะส่งผลดีแก่บริษัทมหาชนจ ากัดและผู้ถือหุ้น เนื่ องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ผ่านมา ท าให้รัฐบาลมีความจ าเป็น 
ต้องด าเนินการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยอาศัยอ านาจ  
ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือรักษาไว้ซึ่ง 
ความปลอดภัยของประชาชนและการด ารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน ท าให้บริษัทมหาชนจ ากัด
ไม่สามารถจัดการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เมื่อพิจารณาหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  
ที่ให้น าวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทมหาชนจ ากัด  
จึงเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

(๓) การที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
มีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้กรรมการหรือผู้ถือหุ้นรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ โฆษณาหรือประกาศได้ 
ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ควรมีข้อก าหนดไว้ด้วยว่า ในกรณีที่มีการโฆษณา 
หรือประกาศแล้ว แต่ไม่มีการรับรู้จริงจะให้ด าเนินการอย่างไร 

(๔ )  การแก้ ไ ข เ พ่ิ ม เติ มกฎหมายในส่ วนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บวิ ธี ปฏิบั ติ 
ในรายละเอียด ควรด าเนินการด้วยวิธีการออกกฎกระทรวงหรือออกกฎหมายล าดับรองแทน  
การแก้ ไขกฎหมายในล าดับชั้นพระราชบัญญัติ  เนื่องจากในอนาคตหากมีสถานการณ์ 
หรือสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจะได้ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงหรือกฎหมายล าดับรอง
ได้ง่ายและสะดวกมากกว่าการแก้ไขพระราชบัญญัติ 

(๕) สมควรก าหนดบทนิยามค าว่า “สื่ออิเล็กทรอนิกส์” ในร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ให้ชัดเจน 

(๖)  ในร่างมาตรา ๕ แก้ ไขเ พ่ิมเติมมาตรา ๗๙ และร่างมาตรา ๙  
เพ่ิมมาตรา ๙๘ วรรคสาม มีข้อก าหนดว่า การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กระท าได้ต่อเมื่อไม่มีข้อบังคับของบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
จึงมีข้อสังเกตว่า ผู้ที่มีหน้าที่และอ านาจในการก าหนดข้อบังคับส่วนใหญ่จะเป็นผู้ถือหุ้นหลัก 
หรือผู้ถือหุ้นเสียงข้างมาก หากผู้ถือหุ้นเหล่านี้ก าหนดข้อบังคับเพ่ือเอื้อประโยชน์ให้แก่ฝ่ายตน  
ก็อาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือผู้ถือหุ้นเสียงข้างน้อยได้ 

 



๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๗) การแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเรียกประชุมคณะกรรมการของบริษัท
มหาชนจ ากัดในร่างมาตรา ๖ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘๑ ที่ก าหนดให้กรรมการตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป 
สามารถร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการได้นั้น จะท าให้ผู้ถือหุ้น  
ได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีประเด็นปัญหาหรือข้อสังเกต
เกี่ยวกับการบริหารงานหรือผลการด าเนินงานของบริษัทมหาชนจ ากัด นอกจากนี้ การใช้วิธีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์จะท าให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลและติดตามการด าเนินการของบริษัทมหาชนจ ากัด  
ได้อย่างรวดเร็วซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าหุ้นสูงขึ้นได้ 

(๘) มีข้อสังเกตว่า เมื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว  
การด าเนินการตามร่างมาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘๑ ที่ก าหนดให้กรรมการตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป 
อาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการ หากประธานกรรมการไม่ด าเนินการเรียกประชุม  
และร่างมาตรา ๗ เพ่ิมมาตรา ๘๑/๑ ที่ก าหนดให้รองประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการได้ 
ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ จะต้องมีความจ าเป็นและมีเหตุผลอันสมควรอย่างแท้จริงเท่านั้น 
  ๒.๑.๔ ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ 
   มติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติ 
ในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
ด้วยคะแนนเสียง ๒๙๑ เสียง ไม่รับหลักการ ๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง  
๒ เสียง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน ๒๕ คน เพ่ือพิจารณาในวาระที่สอง 
ขั้นคณะกรรมาธิการ ก าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 
     ๑. ร่างพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตร ีเปน็ผู้เสนอ) ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ  
ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครัง้ที่ ๘  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที ่๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 
http://edoc.parliament.go.th/Meeting/MeetingViewer.aspx?id=781 
 
     ๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากัด  
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผูเ้สนอ) ของส านกัวิชาการ ส านกังาน
เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร ในคราวประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชดุที่ ๒๕  
ปีที่ ๓ ครัง้ที่ ๘ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่สอง) วนัพุธที ่๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/588924 
 

     ๓. บนัทึกการประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชดุที ่๒๕ ปีที่ ๓ ครัง้ที่ ๘  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที ่๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_
warehouse_dll_x.php?aid=10115&mid=4356 
 

     ๔. บนัทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ในการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที ่๘ (สมัยสามญัประจ าปคีรั้งที่สอง)  
วันพุธที ่๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_
warehouse_dll_x.php?aid=10116&mid=4356 
 

     ๕. พระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. ๒๕๓๕ 
https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=571123&ext=pdf 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 ๒.๒ วาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงล าดับมาตรา๔ 
 ก่อนที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ ในวาระที่สอง  
ขั้นพิจารณาเรียงล าดับมาตรา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้นายรชตะ สาสะเน ที่ปรึกษา
ประจ าคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
สภาผู้แทนราษฎร และนายอภิชน จันทรเสน นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๔ วรรคสอง๕ 
 ต่อมา ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่สอง
ขั้นพิจารณาเรียงล าดับมาตรา โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม) ได้เสนอรายงาน
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยสรุปสาระส าคัญได้ว่ า  
ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญคือ ก าหนดให้บริษัท
มหาชนจ ากัดสามารถน าวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการด าเนินกิจการเพ่ือให้สอดคล้องกับ  
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตามสภาวการณ์ในปัจจุบันและเป็นการอ านวยความสะดวก  
ในการด าเนินกิจการต่าง ๆ ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายของบริษัทมหาชนจ ากัด ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ
วิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วยความละเอียดรอบคอบตามท่ีรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง๖ บัญญัติไว้แล้วทุกประการ 

                                                 

 ๔ สามารถสืบค้นเอกสารรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และบันทึกการออกเสียงลงคะแนน 
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร https://library.parliament.go.th/index.php/th/house-representatives-documents หรือสแกน
ข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๖ ถึง ๘ ในหน้าท่ี ๒๑ 
 ๕ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๐๔ ก าหนดไว ้ดังนี้ 

“ข้อ ๑๐๔  เมื่อคณะกรรมาธิการได้กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่ องใด ๆ  
ตามหน้าท่ีและอ านาจหรือตามที่สภามอบหมายเสร็จแล้วให้รายงานต่อสภาตามระยะเวลาที่สภาก าหนด  

ในที่ประชุมสภา คณะกรรมาธิการมีสิทธิแถลง ช้ีแจง หรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว 
ในวรรคหนึ่ง ในการนี้ คณะกรรมาธิการอาจมอบหมายให้บุคคลใดแถลงหรือช้ีแจงแทนก็ได้  เมื่อได้รับอนุญาต 
จากประธาน”  

๖ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติไว ้ดังนี้ 
“มาตรา ๗๗  รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็น 

หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้  
เป็นภาระแก่ประชาชน และด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โ ดยสะดวกและสามารถเข้าใจ
กฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง” 



๑๒ 

 

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 จากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เรียงล าดับ
มาตรา เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง ค าปรารภ แล้วพิจารณาเรียงล าดับมาตราจนจบร่าง โดยมีการพิจารณา 
และอภิปราย สรุปสาระส าคัญได้ตามล าดับ ดังนี้ 

 ร่างมาตรา ๒     มีการแก้ไข 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังน้ี 
 “มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดสำมสิบวันนับแต่ตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” 
 มติ ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

 ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๖ วรรคสาม  มีการแก้ไข 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังน้ี 
 “มาตรา ๓  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕  
 “การด าเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด 
แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนก าหนด” 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

 ร่างมาตรา ๔ เพิ่มมาตรา ๗/๑   ไม่มีการแก้ไข 

 มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ดังนี้ 
 นายเกียรติ สิทธีอมร ขอแปรญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๗/๑ เป็นดังนี้ 
 “มาตรา ๗/๑  ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสาร
ตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ของบริษัท หำกบุคคลดังกล่ำวได้แจ้ง
ควำมประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสำรโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  บริษัทหรือ
คณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดก็ได้  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนก าหนด” 
 คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย   ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แปรญัตติอภิปราย สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 การเ พ่ิมค าว่ า  “หรือวิธีอื่น ใด” นั้ น  เ พ่ือที่ ว่ า  เมื่ อมี เทคโนโลยีอื่นที่ ไม่ ใช่ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เกิดขึ้นในอนาคต จะได้ไม่ต้องแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และคณะกรรมการบริษัทสามารถด าเนินการส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการอื่นใดนั้น
ได้ทันที 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญตอบชี้แจง ดังน้ี 
 ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีหลักการตามที่ก าหนดไว้ 
ในบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัตินี้คือ ให้บริษัทมหาชนจ ากัดสามารถ
ด าเนินการต่าง ๆ โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น หากเพ่ิมค าว่า “หรือวิธีอื่นใด”  
จะเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมที่เกินหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
 ผู้แปรญัตติที่สงวนค าแปรญัตติไม่ติดใจ 

 ร่างมาตรา ๕ แก้ไขมาตรา ๗๙   มีการแก้ไข 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังน้ี 
 “มาตรา ๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด
พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๗๙  คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน ณ ท้องที่ 
อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทจะก าหนด  
ให้มีการประชุม ณ ท้องที่อื่นในราชอาณาจักร 
 กรณีไม่มีข้อบังคับก ำหนดห้ำมไว้เป็นกำรเฉพำะ  การประชุมคณะกรรมการ 
ตามวรรคหนึ่งอาจด าเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการ
ประชุม”” 
 มีกรรมาธิการวิสามัญขอสงวนความเห็น ดังนี ้
 นายชัยณรงค์ โชไชย นางรชนีกร ด าเด่นงาม และนายจุมพล นิติธรางกูร ขอสงวน
ความเห็นโดยขอให้คงไว้ตามร่างเดิม 
 มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ดังนี้ 
 นายเกียรติ สิทธีอมร ขอแปรญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๗๙ เป็นดังนี้ 
 “มาตรา ๗๙  คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน ณ ท้องที่ 
อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทจะก าหนด  
ให้มีการประชุม ณ ท้องที่อื่นในราชอาณาจักร 
 



๑๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 กรณีไม่มีข้อบังคับก ำหนดห้ำมไว้เป็นกำรเฉพำะ  การประชุมคณะกรรมการ 
ตามวรรคหนึ่งอาจด าเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ 
จัดการประชุม” 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญเห็นด้วยกับผู้แปรญัตติ    ผู้แปรญัตติพอใจ 
 กรรมาธิการวิสามัญผู้ขอสงวนความเห็นอภิปราย สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 (๑) แม้การแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัตินี้จะมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริษัทมหาชน
จ ากัดสามารถน าวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการโฆษณา การส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่
กรรมการหรือผู้ถือหุ้น ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นก็ตาม แต่บริษัทมหาชน
จ ากัดก็ต้องค านึงถึงความพร้อมและความต้องการของกรรมการและผู้ถือหุ้นแต่ละคนโดยใหส้ามารถ 
เลือกใช้วิธีการประชุมได้ทั้งในรูปแบบปกติหรือวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเข้าร่วม 
การประชุม ตลอดจนการลงมติในเรื่องต่าง ๆ  
 (๒) เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทมหาชนจ ากัดจะมีข้อความขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ได้ หากตัดข้อความว่า “กรณีไม่มีข้อบังคับ
ก าหนดห้ามไว้เป็นการเฉพาะ” ออก ก็จะท าให้กรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจ ากัด 
ท่ีไม่ประสงค์ให้ด าเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถออกข้อบังคับของบริษัท 
เพื่อจัดการประชุมโดยห้ามการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือให้ประชุมโดยวิธีอื่น  

นอกจากนี้ ยังปรากฏว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มีการ 
ใช้ค าว่า “ถ้ามิได้มีข้อบังคับก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น” หรือ “เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับก าหนดไว้ 
เป็นอย่างอื่น” ในหลายกรณี เช่น อ านาจของบริษัทมหาชนจ ากัด (มาตรา ๔๒) การแปลงหุ้น
บุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ (มาตรา ๖๕) การเลือกตั้งกรรมการ (มาตรา ๗๐) และการก าหนดสถานที่
ประชุมของผู้ถือหุ้น (มาตรา ๑๐๑) ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการบริษัทมหาชนจ ากัดสามารถ
ด าเนินการได้หลายวิธีโดยไม่ถูกจ ากัดเพียงวิธีการใดวิธีการหนึ่ง 
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปราย สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 หากตัดข้อความว่า “กรณีไม่มีข้อบังคับก าหนดห้ามไว้เป็นการเฉพาะ” ออก  
อาจท าให้กรรมการบริษัทที่มาจากผู้ถือหุ้นเสียงข้างมากก าหนดเงื่อนไขที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบ 
ผู้ถือหุ้นเสียงข้างน้อยโดยการเลือกวิธีการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสียงข้างน้อยไม่สะดวกและไม่อาจ 
เข้าร่วมการประชุมเพ่ือลงมติได้  แต่หากคงข้อความไว้ตามร่างเดิมก็จะท าให้ผู้ถือหุ้นสามารถ 
เลือกวิธีการประชุมที่ตนสะดวกได้ 
 
 
 
 



๑๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 คณะกรรมาธิการวิสามัญตอบชี้แจง ดังน้ี 
 ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  มีหลักการตามที่ 
ก าหนดไว้ในบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติ คือ ให้มีการประชุม
คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น หากคงข้อความว่า “กรณีไม่มีข้อบังคับ
ก าหนดห้ามไว้เป็นการเฉพาะ” ตามร่างเดิม ก็จะเป็นการไม่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว 
นอกจากนี้ ข้อบังคับของบริษัทมหาชนจ ากัดก็ไม่อาจยกเว้นบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ได้ 
ดังนั้น แม้ไม่ตัดข้อความดังกล่าวออก บริษัทมหาชนจ ากัดที่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นเสียงข้างมาก 
มีความประสงค์ที่จะด าเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถด าเนินการให้มีการประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่เป็นการจ ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นเสียงข้างน้อยแต่ประการใด 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ และให้คงไว้ตามร่างเดิม 

 ร่างมาตรา ๖ แก้ไขมาตรา ๘๑   มีการแก้ไข 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังน้ี 
 “มาตรา ๖  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด
พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๘๑ ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ 
 เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่  
สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุ  
เรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียก 
และก าหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ 
 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ด าเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขอ 
อาจร่วมกันเรียกและก าหนดวันประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วัน
นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง”” 
 มติ ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

 ร่างมาตรา ๗ เพิ่มมาตรา ๘๑/๑   มีการแก้ไข 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังน้ี 
 “มาตรา ๗  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติบริษัท 
มหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 



๑๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 “มาตรา ๘๑/๑ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธาน
กรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด 
กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้”” 
 มติ ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

 ร่างมาตรา ๘ แก้ไขมาตรา ๘๒   มีการแก้ไข 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังน้ี 
 “มาตรา ๘  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด
พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๘๒  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์
ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและก าหนด 
วันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้”” 
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปราย สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 (๑) การเพ่ิมค าว่า “วิธีการอื่นใด” จะเพ่ิมขีดความสามารถในการนัดประชุมให้แก่
บริษัทมหาชนจ ากัดอย่างไร 
 (๒) การก าหนดระยะเวลาในการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ 
วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท  จะแจ้ง 
การนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้น 
ก็ได้นั้น ไม่เป็นไปตามหลักในการบริหารจัดการบริษัทมหาชนจ ากัดท่ีต้องการให้กรรมการรับทราบ 
ระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพ่ือให้มีเวลาพิจารณาก่อนตัดสินใจลงมติในเรื่องต่าง ๆ 
ดังนั้น จึงต้องมีแนวทางในการด าเนินการที่ชัดเจนเพราะกรณีดังกล่าวอาจส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ 
ของผู้ถือหุ้นและบริษัทมหาชนจ ากัด 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญตอบชี้แจง ดังน้ี 
 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๒๗ มีค าว่า “วิธีอื่น” 
บัญญัติอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้น การแก้ไขเพ่ิมเติมของคณะกรรมาธิการวิสามัญโดยเพ่ิมความว่า “วิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด” จึงไม่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมเกินหลักการตามที่ก าหนดไว้ 
ในบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัตินี้ 
                                                 

๗ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๒ บัญญัติไว้ ดังนี้ 
“มาตรา ๘๒  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือ  

นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์  
ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้” 



๑๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 มติ ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

 ร่างมาตรา ๙ เพิ่มมาตรา ๙๘ วรรคสาม  มีการแก้ไข 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังน้ี 
 “มาตรา ๙  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 “กรณีไม่มีข้อบังคับก ำหนดห้ำมไว้เป็นกำรเฉพำะ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจด าเนินการ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”” 
 มีกรรมาธิการวิสามัญขอสงวนความเห็น ดังนี้ 
 นายชัยณรงค์ โชไชย นางรชนีกร ด าเด่นงาม และนายจุมพล นิติธรางกูร ขอสงวน
ความเห็นโดยขอให้คงไว้ตามร่างเดิม 
 มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ดังนี้ 
 นายเกียรติ สิทธีอมร ขอแปรญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๙๘ วรรคสาม  
เป็นดังนี้ 
 “กรณีไม่มีข้อบังคับก ำหนดห้ำมไว้เป็นกำรเฉพำะ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจด าเนินการ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้” 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญเห็นด้วยกับผู้แปรญัตติ  ผู้แปรญัตติพอใจ 
 มติ ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ และให้คงไว้ตามร่างเดิม 

 ร่างมาตรา ๑๐ เพิ่มมาตรา ๑๐๑ วรรคสาม มีการแก้ไข 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังน้ี 
 “มาตรา ๑๐  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๑๐๑ แห่งพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 “ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๙๘ วรรคสาม  
ให้ถือว่าที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม”” 
 มติ ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 ร่างมาตรา ๑๒ เพิ่มมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม มีการแก้ไข 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังน้ี 
 “มาตรา ๑๒  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 “การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้
โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ด าเนินการโดยผู้ถือหุ้น  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนก าหนด โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์อันเกิดจาก
การมอบฉันทะที่เกิดขึ้น”” 
 มีกรรมาธิการวิสามัญขอสงวนความเห็น ดังนี้ 
 นายชัยณรงค์ โชไชย นางรชนีกร ด าเด่นงาม และนายจุมพล นิติธรางกูร  ขอสงวน
ความเห็นโดยขอให้คงไว้ตามร่างเดิม 
 กรรมาธิการวิสามัญผู้ขอสงวนความเห็นอภิปราย สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 (๑) การก าหนดให้บริษัทมหาชนจ ากัดต้องรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์อันเกิดจาก 
การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนนั้น เป็นบทบัญญัติ 
ที่มีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของบริษัทมหาชนจ ากัดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๒๖๘ ซึ่งต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมายตามท่ีมาตรา ๗๗ ประกอบกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย 
และการประ เมินผลสั มฤทธิ์ ของกฎหมาย พ .ศ .  ๒๕๖๒ บัญญัติ ไ ว้ ก่ อน  อย่ า ง ไรก็ ดี   
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กลับยังมิได้มีการด าเนินการในประเด็นดังกล่าว อีกทั้งไม่มีการเขียน  
บทจ ากัดสิทธิไว้ในค าปรารภ ตลอดจนในบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัตินี้ 
แต่ประการใด 
 
 
 

                                                 
๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ บัญญัติไว้ ดังนี ้

“มาตรา ๒๖  การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพ่ิมภาระหรือจ ากัดสิทธิ  
หรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ าเป็น
ในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย 

กฎหมายตามวรรคหนึ่ ง  ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่ งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือ  
แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง” 



๑๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 (๒) ร่างมาตรา ๑๒ ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น นอกจากมีข้อความ 
ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของประมวลรัษฎากร๙ มาตรา ๑๐๗ ประกอบกับบัญชีอัตราอากรแสตมป์ 
ท้ายหมวด ๖ ตราสารลักษณะที่ ๘ ที่บัญญัติให้ผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้มอบฉันทะคือผู้ที่ต้องเสีย 
อากรแสตมป์ และยังอาจท าให้เกิดความลักลั่นระหว่างการมอบฉันทะเป็นหนังสือกับการมอบฉันทะ
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการมอบฉันทะเป็นหนังสือนั้น ผู้มอบฉันทะจะเป็นผู้มีหน้าที่
ต้องเสียอากรแสตมป์ ในขณะที่การมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทมหาชนจ ากัด 
จะเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ และอาจท าให้บริษัทมหาชนจ ากัดหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธ
การมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย  
 (๓) การน าเงินของบริษัทมหาชนจ ากัดซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเงินของผู้ถือหุ้นทุกคน 
มาใช้เป็นค่าอากรแสตมป์ในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดนั้น มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ 

นอกจากนี้ ในร่างมาตราดังกล่าวก็ไม่ได้ก าหนดบทลงโทษในกรณีที่บริษัทมหาชน
จ ากัดไม่รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะเหมือนกับที่ประมวลรัษฎากรก าหนด
บทลงโทษผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะที่ไม่เสียอากรแสตมป์ ซึ่งอาจท าให้บริษัทมหาชนจ ากัดประวิงเวลา 
ในการช าระค่าอากรแสตมป์ได้ 
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปราย สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 ในกรณีที่กรรมการบริษัทมหาชนจ ากัดมอบฉันทะให้บุคคลกระท าหน้าที่ตามภารกิจ 
ที่กฎหมายก าหนดแทนนั้น บริษัทมหาชนจ ากัดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์อันเกิดจาก 
การมอบฉันทะดังกล่าว แต่หากผู้ถือหุ้นเป็นผู้มอบฉันทะให้บุคคลกระท าหน้าที่ตามภารกิจ 
ที่กฎหมายก าหนด กลับต้องเป็นผู้ เสียอากรแสตมป์อันเกิดจากการมอบฉันทะแทนที่จะเป็น 
บริษัทมหาชนจ ากัดเช่นเดียวกับการมอบฉันทะของกรรมการบริษัทมหาชนจ ากัด ดังนั้น จึงควรให้
บริษัทมหาชนจ ากัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์อย่างเท่าเทียมกัน 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญตอบชี้แจง ดังน้ี 
 (๑) คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
โดยด าเนินการตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗๑๐ บัญญัติไว้แล้ว 
 (๒) หนังสือมอบฉันทะจะต้องปิดอากรแสตมป์ ๒๐ บาท แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
พบว่า บริษัทมหาชนจ ากัดส่วนใหญ่จะไม่ปิดอากรแสตมป์ หากแต่จะปิดอากรแสตมป์ในหนังสือ 
มอบฉันทะก็ต่อเมื่อมีคดีความเกิดขึ้นและจ าเป็นต้องใช้ใบมอบฉันทะดังกล่าวเป็นพยานหลักฐาน 
ในชั้นศาล ซึ่งประเด็นนี้มักถูกคู่กรณีโต้แย้งอยู่เสมอ 
 

                                                 
 
๙ ประมวลรัษฎากร       
๑๐ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๖, หน้า ๑๑ 



๒๐ 

 

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ทั้งนี้  คณะกรรมาธิการวิสามัญเคยเชิญหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
เพ่ือชี้แจงและแสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวแล้ว สรุปได้ว่า หนังสือมอบฉันทะมีผลสมบูรณ์  
ตามกฎหมายแม้ยังไม่ปิดอากรแสตมป์ และสามารถปิดอากรแสตมป์ในภายหลังเพ่ือใช้หนังสือ 
มอบฉันทะนั้นเป็นพยานหลักฐานในศาลได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการวิสามัญไม่เห็นพ้องด้วย
กับความเห็นดังกล่าวเนื่องจากอาจขัดกับประมวลกฎหมายรัษฎากร มาตรา ๑๐๔ ที่บัญญัติว่า  
“ตราสารที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายหมวดนี้ ต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีนั้น” 
และอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่ ได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงมติ 
ไม่เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะประสงค์ โดยบริษัทมหาชนจ ากัดจะอ้างว่า การไม่ปิดอากรแสตมป์ 
ในหนังสือมอบฉันทะจะส่งผลให้การมอบฉันทะไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายและปฏิเสธไม่ให้ 
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและลงมติในเรื่องที่ได้รับมอบฉันทะมา 
 (๓) เนื่องจากการช าระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินส าหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์  
(อ.ส.๙) หรือ e-Stamp Duty นั้น จะต้องระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร แต่หากผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทมหาชนจ ากัดเป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่มีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี อากรก็จะไม่สามารถ 
ซื้ออากรแสตมป์ผ่านระบบดังกล่าวและไม่อาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตนเองได้ 
ดังนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา ๑๒ โดยก าหนดให้บริษัทมหาชน
จ ากัดต้องรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์อันเกิดจากการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้  เพ่ือเป็น 
การคุ้มครองผู้ถือหุ้นดังกล่าว ซึ่งการแก้ไขเพ่ิมเติมในลักษณะนี้ไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่ 
บริษัทมหาชนจ ากัดแต่ประการใดเพราะมีหน้าที่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว 
 (๔) การแก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา ๑๒ โดยก าหนดให้บริษัทมหาชนจ ากัดต้องรับผิดชอบ
ค่าอากรแสตมป์นั้น สอดคล้องกับบทบัญญัติของประมวลรัษฎากรแล้ว เนื่องจากเจตนารมณ์ 
ของประมวลรัษฎากรคือ ต้องการให้มีการปิดอากรแสตมป์ขณะท าตราสาร ประกอบกับมาตรา ๑๑๓ 
วรรคหนึ่ง๑๑ ก าหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียอากร หรือผู้ทรงตราสารหรือผู้ถือเอาประโยชน์ชอบที่จะยื่น 
ตราสารนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือขอเสียอากรได้ ดังนั้น บริษัทมหาชนจ ากัด ในฐานะท่ีเป็น 
ผู้ถือเอาประโยชน์จึงเป็นผู้เสียค่าภาษีอากรแสตมป์ให้ผู้ถือหุ้นได้ 
 มติ ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ และให้คงไว้ตามร่างเดิม 
 

                                                 
๑๑ ประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๑๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ ดังนี้ 

“มาตรา ๑๑๓  ตราสารใดมิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ ผู้มีหน้าที่เสียอากร หรือผู้ทรงตราสาร 
หรือผู้ถือเอาประโยชน์ชอบที่จะยื่นตราสารนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อขอเสียอากรได้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับ  
ตราสารแล้ว ให้อนุมัติให้เสียอากรภายในบังคับแห่งบทบัญญัติต่อไปนี้ 

        ฯลฯ    ฯลฯ” 



๒๑ 

 

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 
 
     ๖. รายงานของคณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณารา่งพระราชบญัญตั ิ
บริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ซึง่บรรจุระเบียบวาระ 
การประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งทีส่อง) วันพุธท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/591037 
 
     ๗ บนัทึกการประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปทีี่ ๓ ครั้งที ่๒๕  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที ่๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/ 
main_warehouse_dll.php 
 
     ๘. บนัทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที ่๒๕  
ปีที่ ๓ ครัง้ที่ ๒๕ (สมัยสามญัประจ าปคีรั้งที่สอง) วันพธุท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/ 
main_warehouse_dll_x.php?aid=10185&mid=4374 
 

 

 

 
 
๓. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สาม 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๙๖ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๓ เสียง  
และไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เสียง 
 
 
 
 
 
 

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/


๒๒ 

 

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๔. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรีควรทราบหรือควรปฏิบัติไว้ 
ท้ายรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ดังนี้ 
  “(๑) การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนก าหนดนั้น ต้องระบุชนิด ประเภทของสื่อให้ชัดเจนเพ่ือให้เกิด  
ความเชื่อมั่นได้ว่าเป็นสื่อสาธารณะที่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง ชัดเจน 
และมีมาตรฐานความปลอดภัย 

(๒) ควรก าหนดรูปแบบและวิธีการในการแจ้งความประสงค์หรือยินยอม 
ให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ในหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนก าหนด 
ด้วยว่าการแจ้งความประสงค์หรือยินยอมต้องด าเนินการอย่างไร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทใดบ้าง 
ที่จะก าหนดเป็นช่องทางในการจัดส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ 
ของบริษัท และควรก าหนดระยะเวลาให้บริษัทด าเนินการปรับปรุงที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ของบุคคล
เหล่านั้นให้มีความเป็นปัจจุบัน เนื่องจากที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์บางประเภทมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ 
หากไม่มีการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวอาจจะท าให้ไม่สามารถจัดส่งหนังสือหรือเอกสารได้ 

(๓) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาควรก าหนดให้มีหน่วยงานกลางที่เป็นผู้จัดเก็บหลักฐานข้อมูลการโฆษณา
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของบริษัทมหาชนจ ากัด เพ่ือประโยชน์ในการสืบค้น อ้างอิง  
และเมื่ อ เกิดข้อ พิพาทหรือ ฟ้องคดีจะสามารถสืบหาหรือสืบค้นพยานหลักฐานได้ ง่ าย 
และเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือ กรณีก าหนดให้ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อบริษัทปิดตัวลง 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของบริษัทอาจจะส่งผลให้ข้อมูลต่าง ๆ ถูกลบหรือหายไป 
จากระบบได้  ดั งนั้น การมีหน่วยงานกลางหรือเว็บไซต์กลางจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ ง  
ซึ่งมีความเห็นว่าควรก าหนดให้มีการโฆษณาผ่านเว็บไซต์กลางบริการภาครัฐของส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือในกรณีที่เห็นว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรเป็นหน่วยงานกลาง
ในเรื่องนี้ รัฐบาลต้องสนับสนุนงบประมาณและบุคลากร 

(๔) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ตามร่างพระราชบัญญัตินี้   
ให้การมอบฉันทะนั้นสมบูรณ์นับตั้งแต่ได้ด าเนินการตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนด  
และให้บริษัทมีหน้าที่ช าระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินส าหรับการมอบฉันทะดังกล่าว กรณีที่บริษัท  
ไม่ช าระอากรแสตมป์ให้ถูกต้องครบถ้วนจะยกมาเป็นข้ออ้างว่าการมอบฉันทะไม่สมบูรณ์มิได้ ทั้งนี้  
 
 

 
 



๒๓ 

 

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

เพ่ือให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจได้โดยไม่มีข้อยุ่งยากซับซ้อน ค านึงถึงประโยชน์และให้ความ 
คุ้มครองกับผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
มากขึ้น ลดขั้นตอนที่ เป็นภาระให้แก่ผู้ถือหุ้นและช่วยให้การช าระอากรแสตมป์มีระบบ 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาจต้องแก้ไขกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกัน” 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๘๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี และงดออกเสียง ๓ เสียง  

     






































































































































































































































































