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บทคดัยอ 

 

บริษัทจํากัดเปนรูปแบบการจัดการองคกรทางธุรกิจ ท่ีมีผูนิยมจัดตั้งมากท่ีสุด อาจเนื่อง     

มาจากผูถือหุนในบริษัทตางรับผิดจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงิน ท่ีตนสงใชไมครบมูลคาของหุนท่ีตนถือ 

เปนการจํากัดความรับผิดชอบ หรือความเสี่ยงในการทําธุรกิจ อีกท้ังกฎหมายยังกําหนดใหกรรมการ

ของบริษัทมีอํานาจหนาท่ีในการจัดการตางๆ แทนบริษัท ดําเนินงานตามขอบังคับ ตามขอบ

วัตถุประสงคของบริษัท และท่ีสําคัญการดําเนินงานของกรรมการตองอยูในความดูแลของท่ีประชุม

ใหญ อยางไรก็ตามอํานาจทุกอยางมิไดตกอยูแกกรรมการแตเพียงผูเดียวโดยไรการควบคุม ผูถือหุน

ทุกคนมีอํานาจในการควบคุมจัดการงานของกรรมการ โดยผานท่ีประชุมใหญผูถือหุน ดังนั้นการ

ประชุมผูถือหุนจึงเปนเรื่องสําคัญ แมกฎหมายจะไดกําหนดรูปแบบและวิธีการประชุมไวอยางครบถวน 

ประกอบกับไดมีประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เพ่ือแกไขในเรื่องการประชุม

โดยวิธีผานสื่ออิเล็กทรอนิกสมาใช ในกรณีไมอยูในสถานท่ีเดียวกันเปนการประหยัดทุนและเวลาใน

การจัดการประชุม  

อยางไรก็ตามยัง พบวามีปญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการประชุม ในบริษัทอีกหลายประการ 

ไมวาจะเปนเรื่องปญหาการรับรองสถานะของประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ในการ

เปนกฎหมายและการใชบังคับ วิเคราะหเรื่องการนําวิธีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสมาใช หรือ

ปญหาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยโดยเฉพาะในมาตรา 1175 เรื่องการพิมพโฆษณาและใน

DP
U



 

เรื่องระยะเวลาในการโฆษณาซ่ึงมีผลสอดคลองกับความเปนจริงเชนใด  ปญหาในเรื่องการตีความใน

ความหมายของคําวา “วาระอ่ืนๆ หรือเรื่องอ่ืน ๆ” รวมท้ังปญหาในเรื่องสถานท่ีการจัดประชุม โดย

วิเคราะหวามีความเหมาะสมตามกฎหมายหรือไม  

ผลจากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเขาใจวาประกาศคณะรักษาความสงบ

เรียบรอยแหงชาติ มีสถานะเปนกฎหมายแตจากท่ีมีกฎหมายออกมาเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ

ประกาศฉบับท่ี 74/2557 ในเรื่องการประชุมแมเปนสิ่งท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยและให

การยอมรับแตจากการท่ีมีกฎหมายออกมาเปนจํานวนมากทําใหกรรมการหรือผูใชกฎหมายไมทราบ 

ฝายนิติบัญญัติ จึงดําเนินการตางๆ กลาวคือควรจัดพิมพแกไขเพ่ิมเติมในกฎหมายเพ่ืออํานวยความ

สะดวกและใหความรูแกประชาชนผูเก่ียวของ ยกเลิกการพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองท่ี โดย

เพ่ิมชองทางการโฆษณาผาน Website หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ขยายระยะเวลานัดประชุมซ่ึงจากเดิม

ไมนอยกวา 7 วัน กําหนดคําจํากัดความคําวา วาระอ่ืนๆ หรือเรื่องอ่ืนๆ ใหชัดเจนวาเรื่องใดไมควร

กําหนดอยูในวาระดังกลาว และจํากัดสถานท่ีในการประชุม ดังเชนในกฎหมายมหาชนจํากัด เพ่ือให

กฎหมายท่ีเก่ียวกับการประชุมมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เปนการรักษาสิทธิท่ีมีอยูนอยของผูถือหุนเพ่ือให

ไดรับประโยชนสูงสุด 
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Abstract 

 

 Company A Limited Company is the most popular pattern of business 

organization because the liability of the shareholders is limited to the amount, if any, 

unpaid on the shares respectively held by them which is the limit the liability or risk 

in doing business. In addition, the law still provide that the committee of company 

has a power to manage any activity instead of company, operate according to 

regulation or objective of company. Moreover, the management of committee have 

to dependent under the general meeting. However, every power did not belong to 

only the committee by without controlling, every shareholder has a power to control 

the managing of committee through the general meeting of shareholder. Therefore, 

the general meeting of shareholder is the important issue. Although the law specify 

the form and method of meeting completely consist of the National Council for 

Peace and Order no. 74/2557 which edit the method of meeting by the meeting 

through electronic media could be adapted in case of did not stay in the same 

place. It resulting to economic for capital and time in managing of meeting. 
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 On the other hand, this paper found that there are many the legal problem 

regarding the meeting in company for example; the problem of acceptance on the 

status of the National Council for Peace and Order to be law, the analysis of the 

method of meeting via electronic media or the problem of section 1175 under Civil 

and Commercial Code that is the publication of advertisement and duration of 

advertisement which accord with the fact. Furthermore, the problem of 

interpretation of meaning of “any agenda or any issue” including the problem the 

status of place of meeting by analysis whether it is suitable or not. 

 In conclusion, this study reveals that most respondents understand that the 

National Council for Peace and Order has a status as law. Nevertheless, there are 

many laws which promulgate especially the Order no.74/2557 in part of the meeting 

which most of these respondents agree and accept. Conversely, there are many laws 

enact, it resulting to all of committee and law’s user did not perceive. Thus, the 

legislative section should edit the law in order to make a convenience and educate 

to related people. The law should also revoke the publication in local newspaper by 

increase the way of publication through website or electronic media, should extend 

the duration of appointment of meeting not less than 7 days, should clearly specify 

the definition of any agenda or any issue that which issue did not provide in such 

agenda and should limit the place of meeting likewise the public limited company 

law in order that the law regarding the meeting to achieve more efficient and protect 

the right of shareholder to achieve maximum benefit DP
U
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กิตติกรรมประกาศ 

 

กอนอ่ืนตองกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน ท่ีมิอาจเอยนามได เพราะมีจํานวนมาก   

ในความกรุณาท่ีทุกทานไดสละเวลาอันมีคาในการชี้แนะ ใหความรู ตลอดจนใหสัมภาษณ และให

ขอมูลท่ีเปนประโยชนตองานวิจัย โดยผูวิจัยไดเสียมารยาทอยางท่ีสุดท่ีหลายครั้งไดเขาขอความรูโดย

มิไดนัดหมายลวงหนา  

 ผูวิจัย ตองขอขอบพระคุณกรรมการบริษัท เลขานุการ พนักงานบริษัทในทุกบริษัท ท่ีให

ความกรุณาในการตอบแบบสอบถาม สงขอมูลกลับ และสัมภาษณในหลายๆ ประเด็น ท่ีผูวิจัยมีขอ

สงสัยเปนอยางดีเยี่ยม แมจะนอกเวลางานก็ตาม และหลายทานยังใหเกียรติมาใหขอมูลถึงท่ีทํางาน

ของผูวิจัย 

 ผูวิจัยตองกราบขอบพระคุณ ทานคณบดีคณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย รองศาสตราจารยไพฑูรย คงสมบูรณ รองศาสตราจารย ดร.ภูมิ โชคเหมาะ ศาสตราจารย 

ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ รองศาสตราจารย ดร.โกเมศ ขวัญเมือง อาจารยสิริกานต อยูเรือง คุณปณิตา  

จิงหะรานนท และคุณวรนุช ปญจะวัตร ท่ีชวยแนะนํา และใหขอมูลตางๆ ชวยเหลือวิเคราะหขอมูลใน

เชิงบรรยาย ตองขอขอบพระคุณอาจารย และเจาหนาท่ีศูนยวิจัยทุกทาน สําหรับคําแนะนํา ชวยเหลือ

และเปนกําลังใจใหแกผูวิจัย จนทําใหงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี  

 ทายนี้ มีหลายทาน พร่ําถามวาทํางานเหลานี้เพ่ืออะไร ผมมักตอบวาทําตามเปาหมาย และ

ทําในเวลาท่ีควรทําเทานั้น หากงานวิจัยมีขอผิดพลาด หรือบกพรองประการใด ผูวิจัยขอนอมรับไว 

เพ่ือปรับปรุงในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 

                                รองศาสตราจารยพินิจ ทิพยมณี  
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาของปญหา 

บุคคลหมายถึงสิ่งท่ีมีสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมาย ไมไดหมายรวมถึงแตเฉพาะบุคคลท่ีเปน

มนุษยเทานั้น แตยังหมายถึงบุคคลท่ีกฎหมายรับรองและคุมครองใหเปนบุคคลดวย ซ่ึงตามกฎหมาย

เรียกบุคคลประเภทนี้วานิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 

บริษัทมหาชน จํากัด มูลนิธิ ฯลฯ  

ในงานวิจัยมุงกลาวถึงนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ศึกษาเฉพาะในสวน

ของบริษัทจํากัด แมบริษัทจํากัดจะเปนบุคคลตามกฎหมายท่ีมีสิทธิ  และหนาท่ีไดเชนเดียวกับบุคคล

ธรรมดา แตการดําเนินงาน หรือบริหารงานนั้น เปนหนาท่ีของกรรมการบริษัทซ่ึงเปนท้ังตัวแทนและ

ผูแทนของบริษัทนั้น ซ่ึงการดําเนินธุรกิจตางๆ ของบริษัทตองดําเนินกิจการภายในขอบเขตหรือกรอบ

วัตถุท่ีประสงคของบริษัทท่ีกําหนดไวในหนังสือบริคณหสนธิ 01 

อยางไรก็ตาม แมอํานาจในการบริหารงานจะตกอยูในมือของกรรมการบริษัท แตผูถือหุน  

ซ่ึงถือเปนเจาของบริษัทท่ีรวมลงทุน แมไมมีสิทธิเขาไปบริหารเชนเดียวกับกรรมการบริษัทแตกฎหมาย

ใหสิทธิในการแสดงความเห็น และไตถามเก่ียวกับกิจการบริษัท ซ่ึงกรรมการบริษัทเปนผูดําเนินการ 

โดยกฎหมายใหสิทธินี้โดยผานทางการประชุมใหญ อันถือเปนกลไกท่ีสําคัญในการควบคุมการทํางาน

ของกรรมการบริษัทและความเปนอยูเปนไปตางๆ ของบริษัท 

การใชอํานาจควบคุมดูแลของผูถือหุนนั้น ทําโดยผานการลงมติของผูเขารวมประชุมในการ 

ประชุมใหญ โดยในการประชุมใหญแตละครั้ง มีเรื่องท่ีตองนํามาพิจารณาเชน การใหความยินยอมใน

เรื่องตางๆ รับรองหรือแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับ วางนโยบายการคาของบริษัท ใหความเห็นชอบ

หรืออนุมัติการกระทําของกรรมการ จากมตินั้นๆ มีผลใหกรรมการกระทําหรืองดกระทําการบางอยาง

                                                           
1ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1098 
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ได ตลอดจนผลของการประชุมจะเปนการแตงตั้งและถอดถอนกรรมการและตั้งผูสอบบัญชี และให

ความเห็นชอบในเรื่องสําคัญๆ ซ่ึงไมใชกิจการประจํา 1

2 ดังนั้นการประชุมจึงถือเปนหัวใจสําคัญในการ

บริหารงานทางออมของผูถือหุน เพราะทําใหผูถือหุนยังมีสิทธิในการควบคุมการบริหารงานของ

กรรมการ ปรึกษาหารือ ทําการตัดสินใจรวมกัน เพ่ือใหเกิดความเปนมาเปนไปในบริษัทซ่ึงยากท่ีจะ

ตรวจสอบหรือแกไขหากมีการดําเนินการไปแลว  

จากการศึกษาถึงกฎหมายวาดวยการประชุม และวิธีเรียกประชุมผูวิจัยพบวายังมีปญหาใน

เรื่องการการประชุม และวิธีการเรียกประชุมดังนี้  

ปญหาท่ี 1. ปญหาในเรื่องการใชวิธีการดําเนินการประชุมท่ีสะดวกและทันสมัย เชนใชการ

ประชุมทางโทรศัพท  หรือการประชุมผานจอภาพ ซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ไมมี

กฎหมายรองรับถึงการประชุมในลักษณะนี้ มีคําพิพากษาของศาลฎีกาท่ี 3362/2532 รวมถึงคํา

วนิจิฉัยของคณะกรรมการกฤษฎกีา (เรื่องเสร็จท่ี 75/2536) เห็นวามติเวียนโดยไมจัดประชุม

คณะกรรมการ ไมอาจรับจดทะเบียนไดเนื่องจากสงผลใหเปนการหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

และคณะกรรมการท่ีปรึกษากฎหมายของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

เรื่อง การจดทะเบียนขอบังคับของบริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดมีความเห็น

วา บริษัทไมสามารถกําหนดขอบังคับใหมติกรรมการสามารถทําเปนมติเวียนโดยไมตองจัดประชุม

คณะกรรมการบริษัทได นํามาเทียบเคียงกับปญหาท่ีตั้งไวไดวาการประชุมหากกฎหมายไมไดรองรับ

จะดําเนินการเปนอยางอ่ืน โดยระบุไวในขอบังคับใหผิดจากกฎหมาย ยอมใชบังคับไมได  ดังนั้นการท่ี

บริษัทจะใชวิธีการดําเนินการประชุมท่ีสะดวกและทันสมัย เชน ใชการประชุมทางโทรศัพท หรือการ

ประชุมผานจอภาพ เม่ือไมมีกฎหมายบัญญัติรองรับจึงไมอาจทําได  

แมตอมา ไดมีประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เรื่องการประชุมผาน  

สื่ออิเล็กทรอนิกส ใหอํานาจบริษัทสามารถปรึกษาหารือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ได และมีประกาศ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการ

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2557 ใหอํานาจประชุมได หากประกาศคณะรักษาความสงบ

แหงชาติไดระบุไวชัดเจนแลว ก็ควรมีการแกในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงเปนประมวล
                                                           
2โสภณ รัตนากร ,หุนสวน-บริษัท (กรุงเทพมหานคร,นิติบรรณการ พิมพครั้งท่ี 2 พ.ศ.2539) หนา 378.  
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กฎหมายหลักท่ีใชมานาน เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการศึกษาและการใชบังคับและผูวิจัยมุงศึกษาวา

วิธีการเดียวกันนี้มีการนํามาใชในตางประเทศหรือไม อยางไร และมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใช

เพียงใด 

ปญหาท่ี 2. ปญหาในการลงพิมพโฆษณา ปจจุบันกฎหมายบัญญัติใหโฆษณาในหนังสือพิมพ  

แหงทองท่ี และจดหมายลงทะเบียน รวมถึงปญหาในเรื่องระยะเวลาในการโฆษณา ใชเวลาไมนอยกวา 

7 วันแยกพิจารณาเปนประเด็นไดดังนี้ 

ประเด็นแรก ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1175 ไดบัญญัติวา “คําบอก 

กลาวเรียกประชุมใหญใหลงพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพทองท่ีอยางนอยหนึ่งคราวกอนวันนัดประชุม

ไมนอยกวาเจ็ดวัน และสงทางไปรษณียตอบรับไปยังผูถือหุนทุกคนท่ีมีชื่อในทะเบียนของบริษัทกอน

วันนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตเปนคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญเพ่ือลงมติพิเศษ ใหกระทํา

การดังกวานั้นกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาสิบสี่วัน ...”  

ผลของการฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว จะมีความผิด 2 ประการ คือ 

ประการแรก ตามพระราชบัญญัติกําหนดความรับผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หาง 

หุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ.2499  มาตรา 17 บัญญัติวา “บริษัทจํากัดใด ไม

ลงพิมพโฆษณาคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญ ไมสงคําบอกกลาวไปยังผูถือหุน หรือไมระบุสถานท่ี วัน 

เวลา และสภาพแหงกิจการท่ีจะไดประชุมปรึกษากันในคําบอกกลาวตามมาตรา 1175 แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท” และกฎหมายไดบัญญัติใหผล

ของมติท่ีประชุมจากการประชุมท่ีไมไดลงประกาศเชิญประชุมผูถือหุนทางหนังสือพิมพทองท่ี มีผลให

ศาลอาจเพิกถอนได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1195 บัญญัติวา “การประชุม

ใหญนั้นถาไดนัดเรียกหรือไดประชุมกัน หรือไดลงมติฝาฝนบทบัญญัติในลักษณะนี้ก็ดี หรือฝาฝน

ขอบังคับของบริษัทก็ดี เม่ือกรรมการหรือผูถือหุนคนหนึ่งคนใดรองข้ึนแลว ใหศาลเพิกถอนมติของท่ี

ประชุมใหญอันผิดระเบียบนั้นเสีย แตตองรองขอภายในกําหนดเดือนหนึ่งนับแตวันลงมตินั้น” ซ่ึงจะ

เห็นไดวาผลของการไมลงพิมพโฆษณาคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญโดยเฉพาะในหนังสือพิมพทองท่ี

นั้นมีความผิดรายแรงมาก มีท้ังโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท และศาลอาจเพิกถอนมติของท่ีประชุม

ใหญอันผิดระเบียบนั้น 
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ในความเปนจริงการลงพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพทองท่ีนั้น ลาสมัยไมเหมาะกับความเปน  

จริงในปจจุบัน แทบไมมีผลในทางปฏิบัติ เพราะหนังสือพิมพทองท่ีนั้นไมเปนท่ีรูจัก ไมมีจําหนายท่ัวไป 

วิญูชนไมมีผูใดซ้ือมาอาน สวนใหญจะจัดสงใหเพียงเฉพาะบริษัทท่ีจางลงโฆษณาเทานั้น ไมไดทําให  

ผูถือหุนทราบขอมูลตามคําบอกกลาวจากหนังสือพิมพทองท่ีท่ีกฎหมายกําหนด กลับยังเปนการสราง

อาชีพและเกิดรายไดใหแกสํานักพิมพทองท่ีเทานั้น หากนํามาลงในหนังสือพิมพชื่อดังจะมีประโยชนใน

การเผยแพรใหแกผูถือหุนและประชาชนท่ีสนใจไดมากกวา  แตตองใชเงินจํานวนมากในการลงพิมพ

ครั้งหนึ่ง เปนการสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ  

สืบเนื่องจากปญหาขอแรกหากนําการติดตอสื่อสารท่ีทันสมัยมาใชยอมจะกอใหเกิดประโยชน  

ในทางกฎหมายมากกวา เชน ใชสื่ออิเลคทรอนิคส 

ประการท่ีสอง การกําหนดใหลงพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพทองท่ีอยางนอยหนึ่งคราวกอน  

วันนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน และสงทางไปรษณียตอบรับไปยังผูถือหุนทุกคนท่ีมีชื่อในทะเบียนของ

บริษัทกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน ระยะเวลา 7 วัน ถือเปนระยะเวลาท่ีนอยเกินไป เนื่องจาก

ประโยชนจากการสงคําบอกกลาวนัดประชุมกําหนดเวลาเพ่ือใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษา หาขอมูล 

และพิจารณาประเด็นในการประชุม เตรียมตัวเพ่ือเขาประชุมอยางรอบคอบ เพ่ือเปนการรักษาสิทธิท่ี

มีอยูนอยของผูถือหุน แตหากเปนการประชุมเรื่องสําคัญเพ่ือลงมติพิเศษ กฎหมายจึงระบุใหใชเวลาถึง 

14 วัน ซ่ึงในความเปนจริงแลวในการบริหารงานท้ังสองเรื่อง ผลท่ีแทจริงดูจะไมตางกัน แตกฎหมาย

กลับใหความสําคัญในเรื่องท่ีตองลงมติพิเศษเทานั้น ซ่ึงในตางประเทศไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกาใน 

Model Business Company Act หรือในกฎหมายเยอรมัน ไดระบุถึงระยะเวลาการลงพิมพโฆษณา

และสงทางไปรษณียตอบรับ โดยใหเวลาไวยาวนานกวานี้ อีกท้ังความเห็นของนักกฎหมาย เชน โสภณ 

รัตนากร ไดใหความเห็นกรณีนี้วา กรณีสงคําบอกกลาวทางไปรษณีย นาจะกําหนดใหสงลงลวงหนาสัก 

15 วัน เพ่ือใหผูถือหุนจะไดมีโอกาสทราบกอนวันประชุมและมีเวลาเตรียมตัวเขาประชุมพอสมควร 2

3 

 

 

 

                                                           
3โสภณ รัตนากร, เลมเดิม หนา 385. 
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ปญหาท่ี 3. ปญหาในการกําหนดวาระอ่ืนๆ  ในการประชุมซ่ึงอาจนําเรื่องสําคัญเขามาใน 

การประชุมไดสืบเนื่องจากมาตรา 1175 วรรคสอง การประชุมตองมี “คําบอกกลาวเรียกประชุมนั้น 

ใหระบุสถานท่ี วัน เวลา และสภาพแหงกิจการท่ีจะไดประชุมปรึกษากัน...” ในการประชุมทุกครั้ง 

บริษัทมักเขียนวาระสุดทายในหนังสือนัดประชุมวา “ วาระท่ี ... เรื่องอ่ืนๆ ” อาจเนื่องจาก เปนวาระ

ปดทายเผื่อไวสําหรับมีการเพ่ิมเติมในการประชุม ดังนั้นวาระอ่ืนๆ จะเปนเปนวาระสําคัญไดหรือไม  

หรือใหคําจํากัดความไวเชนไรกฎหมายไมไดระบุ หรืออธิบายเพ่ิมเติมถึงคําๆ นี้  อาจดวยเหตุผล

เนื่องมาจาก 

1) ความจําเปนเรงดวนนําเรื่องเขาวาระไมทัน (ตองการใหผานเร็ว) 

2) บางครั้งไมตองการระบุใหเห็นชัด จึงนํามาใสไวเปนวาระอ่ืน ๆ เนื่องเหตุผลวาการประชุม 

เกิดความเหนื่อยลา ประธานมักดําเนินการประชุมใหรวบรัด  จึงนํามาใสเปนวาระอ่ืนๆ  

ปญหาท่ีกลาวมาวาระอ่ืนๆ จึงไมควรเปนเรื่องสําคัญ แตในทางปฏิบัติมักใชจังหวะนี้นําเรื่อง 

สําคัญมาใสในวาระอ่ืนๆ  เชน ใหเงินสมนาคุณแกกรรมการคนละ 30,000 บาท ซ่ึงเปนวาระจรเขามา

ในการประชุมและตองการใหเสียงสวนใหญท่ีเขาประชุมเห็นชอบ เปนตน  

เพ่ือใหเกิดความชัดเจนหรือโปรงใสในการบริหารจึงควรมีคําจํากัดความไดวา วาระอ่ืน ๆ ควร

มีลักษณะอยางไร ซ่ึงความเห็นของความเห็นของนักกฎหมาย เชน โสภณ รัตนากร 3

4 กลาววา “เรื่อง

อ่ืนๆ” ในท่ีนี้คงหมายถึงเรื่องเล็กๆ นอยๆ ไมสําคัญไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิหรือผลประโยชนของผู

ถือหุนผูไมเขาประชุมโดยตรงเทานั้น ซ่ึงถือเปนความเห็นหนึ่งท่ีนาสนใจ   

ปญหาท่ีส่ี ปญหาในการเรื่องการกําหนดสถานท่ี ในการประชุม 

มาตรา 1175 วรรคสอง “คําบอกกลาวเรียกประชุมนั้น ใหระบุสถานท่ี...” แตในประมวล 

กฎหมายแพงและพาณิชยไมไดระบุสถานท่ีควรเปนท่ีใด หรือลักษณะใดตองหามเปนสถานท่ีใชประชุม 

ดังนั้นกรรมการจะกําหนดสถานท่ีประชุมท่ีใดก็ได ซ่ึงอาจทําใหผลการลงมติเปลี่ยนไป อาจเกิดความ

เสียหายแกบริษัทได  ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับการประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.

2535 ในมาตรา 101 วรรคสอง “สถานท่ีท่ีจะใชในการประชุมตามวรรคหนึ่ง ตองอยูในทองท่ีอันเปน

                                                           
4โสภณ รัตนากร, เลมเดิม หนา 386. 
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ท่ีตั้งสํานักงานใหญของบริษัทหรือจังหวัดใกลเคียง เวนแตขอบังคับจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน” ทําให

เห็นไดชัดวาในการประชุมในบริษัทมหาชนจํากัดในเรื่องสถานท่ีคอนขางชัดเจนซ่ึงตางจากในบริษัท

จํากัดเปดกวางเกินไป ซ่ึงอาจทําใหเกิดปญหาความโปรงใสในการประชุมได 

1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาถึงแนวความคิด ความมุงหมายของการประชุมบอเกิด  และศักดิ์ ของ

กฎหมาย  

1.2.2 เพ่ือศึกษาวิเคราะหถึงกฎหมาย ท่ีเก่ียวของกับการประชุม โดยศึกษาจากแนวความคิด 

ของนักวิชาการ และเปรียบเทียบกับกฎหมายในตางประเทศ  

1.2.3 เพ่ือศึกษาปญหาในการประชุม และวิธีเรียกประชุม ตลอดจนขอเสนอแนะในการ 

แกปญหาจากผูบริหารบริษัทจํากัด 

1.2.4 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของเก่ียวกับ แนวทางการปรับปรุงกฎหมาย      

ท่ีเสนอ 

1.2.5 เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกฎหมาย ท่ีเก่ียวกับการประชุม และวิธีการเรียก 

ประชุมตามมาตรา 1175 เพ่ือใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

1.3  สมมติฐานของการศึกษา 

แมมาตรา 1175 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะไดมีการแกไขเพ่ิมเติม ตาม  

พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 18) พ.ศ.2551 ไปแลว แตยัง

พบวามีปญหาในเรื่องวิธีการดําเนินการประชุมระยะเวลาในการโฆษณาการกําหนดสถานท่ีในการ

ประชุม และปญหาในการตีความบทบัญญัติทางกฎหมาย จึงจําเปนตองแกไขมาตรา 1175 เพ่ือให

กฎหมายมีความชัดเจนและบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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1.4  ขอบเขตการวิจยั 

  ผูวิจัยมุงศึกษาในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตามมาตรา 1175  โดยเปรียบเทียบกับ 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ในสวนของการประชุม ศึกษาโดยสัมภาษณถึงแนวคิด

ของนักวิชาการ ผูเก่ียวของกับการประชุม และศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายในตางประเทศ เชน 

อังกฤษ  สหรัฐอเมริกาและอินเดียเพราะมีหลักเกณฑทางกฎหมายท่ีนําวิธีการประชุมท่ีทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพมาบังคับใช  

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.5.1 ทําใหทราบถึงแนวความคิด ความมุงหมายของการประชุม บอเกิดและศักดิ์ของ  

กฎหมาย  

1.5.2 ทําใหทราบถึงการวิเคราะหกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประชุม แนวความคิดของ 

นักวิชาการและเปรียบเทียบกับกฎหมายในตางประเทศ เพ่ือเปนฐานในการปรับปรุงกฎหมาย 

1.5.3 ทําใหทราบถึงผลของการวิเคราะหขอมูลจากการทบทวนปรับปรุงประมวลกฎหมาย 

แพงและพาณิชยศึกษาเรื่องการประชุม และวิธีการเรียกประชุมตามมาตรา 1175  

1.5.4 สามารถเสนอแนะแนวทางปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวกับการการประชุม และวิธีการ 

เรียกประชุมตามมาตรา 1175 เพ่ือนําไปใชกับหนวยงานภาคเอกชน โดยเฉพาะบริษัทจํากัด และ

ประชาชนท่ัวไปไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 

1.6 ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรท่ีศึกษา  :  ประกอบดวย 2 กลุม กลุมแรกเปนนักกฎหมาย  เชน  ผูพิพากษา   

อัยการ  ตํารวจ ทนายความ นักวิชาการกลุมท่ีสองเปนกลุมผูใชกฎหมาย เชน กรรมการบริษัท โดยแบง

ตามกลุมอาชีพ ไดแก  

1. กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เชน ธุรกิจการเกษตรอาหารและเครื่องดื่ม 

2. กลุมสินคาอุปโภคบริโภคเชน แฟชั่นของใชในครัวเรือนและสํานักงานของใชสวนตัว 

และเวชภณัฑ 

3. กลุมสินคาอุตสาหกรรม เชน สินคายานยนตวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกระดาษ 
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และวัสดุการพิมพ ปโตรเคมีและเคมีภัณฑบรรจุภัณฑเหล็ก 

4.กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง เชน จําหนายวัสดุกอสราง 

        5. กลุมบริการ เชน ทําธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพการทองเท่ียว และสันทนาการขนสง

และโลจิสติกส 

6. กลุมเทคโนโลยี เชน ทําธุรกิจเครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร  

ตัวอยางท่ีใชในการศึกษา : ไดแก สวนแรกใชวิธีการสัมภาษณนักกฎหมาย (ผูพิพากษา อัยการ  

ตํารวจ ทนายความ นักวิชาการดานกฎหมายท้ังภาครัฐและเอกชน) ประมาณ 20 คน และในสวนท่ี

สองสํารวจโดยใชแบบสอบถาม ไดแกกรรมการบริษัท ผูเก่ียวของกับการประชุม  ประมาณ 150 คน   

การสุมตัวอยาง : ผูวิจัยทําการสุมตัวอยางแบบการสุมอยางงาย (Simple Random 

Sampling)และสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยการแจกแบบสอบถาม กับ 

ผูเก่ียวของกับการประชุม  

เม่ือไดผลจากการวิจัย เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ แลวจึงนําผลท่ีไดจากวิเคราะห เพ่ือสรุปและ

เสนอแนะ โดยใหตัวแทนจาก 3 กลุม เชน กรรมการบริษัท  ผูถือหุน นักวิชาการ มารวมวิเคราะหเพ่ือ

นําผลมาใชในการเสนอแนะแกไขกฎหมาย 

1.7 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยแยกดําเนินการเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนแรก เปนการวิจัยเอกสาร โดยใชวิธีรวบรวมเอกสาร และกฎหมายโดยการศึกษาคนควา 

เอกสาร ตําราวิชาการตางๆ ในทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการวิจัย ท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศ 

สวนท่ีสอง เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ถือเปนการสนับสนุนสวนแรก โดยใชแบบสอบถาม 

สํารวจ โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดย

แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเพ่ือใหครอบคลุม และสอดคลองกับวัตถุประสงค ท่ีจะทําการศึกษา   

สวนท่ีสาม เปนการวิจัยโดยวิธีการสัมภาษณบุคคลท่ีมีความรูความสามารถผูเชี่ยวชาญ 

ทางดานกฎหมาย เชนผูพิพากษา อัยการ ตํารวจ ทนายความ ท่ีปรึกษากฎหมาย  

 เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาใชในการสนับสนุนขอมูลในสวนแรกใหไดผลของการวิจัยท่ีถูกตองแมนยํา

ท่ีสุด 
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1.8 การวิเคราะหขอมูล 

เม่ือเก็บขอมูลไดเรียบรอยแลว ผูวิจัยตรวจความสมบูรณของแบบสอบถาม ใหคะแนนตาม 

เกณฑท่ีกําหนดไว โดยนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะหทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูปซ่ึงจะเสนอให

เห็นในลักษณะของคาความถ่ี และรอยละของแตละขอคําถาม สวนการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และ

ผูทรงคุณวุฒิจะนําเสนอการวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยาย 
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บทท่ี 2 

แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาและสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการพัฒนา

กฎหมายเก่ียวกับการประชุม และวิธีการเรียกประชุมมาตรา 1175 ผูวิจัยไดนําเนื้อหาและแนวคิด 

ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของตอไปนี้ 

2.1  ทฤษฎีในการตีความตามเจตนารมณของกฎหมาย และผลของการตีความในกฎหมาย 

การตีความกฎหมาย 0

1 (Interpretation of Law) หมายถึง การคนหา หรืออธิบาย

ความหมายของถอยคําท่ีปรากฏในตัวบท โดยอาศัยการใชเหตุผลตามหลักตรรกวิทยาและสามัญสํานึก

ใหมีความหมายท่ีชัดเจนข้ึน เพ่ือท่ีจะนํากฎหมายนั้นไปใชบังคับแกกรณีท่ีมีปญหาไดอยางถูกตองและ

เปนธรรม 

 หลักการใชกฎหมาย หากผูใชกฎหมายตองการรูหรือเขาใจความหมายท่ีแทจริงตามตัวบท

เพ่ือนํามาปรับใชกับกรณีใดกรณีหนึ่งท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงกฎหมายนั้นอาจบัญญัติไวโดยมีถอยคําไมชัดเจน 

เขาใจไดในหลายความหมาย เกิดความเคลือบคลุมสงสัย จนอาจแปลความหมายผิดได การใช

กฎหมายจึงตองอาศัยหลักการตีความกฎหมายควบคูไปดวยเสมอ การตีความกฎหมายเกิดจากทฤษฎี 

ดังนี้ 

2.1.1 ทฤษฎีในการตีความตามเจตนารมณของกฎหมาย 

 การตีความตามเจตนารมณของกฎหมายนั้นมี 2 ทฤษฎี  ดังนี้ 1

2 

1. ทฤษฎีอําเภอจิต (Subjective Theory) คือวาจะคนหาเจตนารมณของกฎหมายจาก 

เจตนา ของผูบัญญัติกฎหมายนั้นเองในทางประวัติศาสตร เชน พิจารณาจากตนรางของกฎหมาย  

                                                           
1ธานินทร กรัยวิเชียร,แงในการตีความกฎหมายไทย (กรุงเทพมหานคร:หางหุนสวนจํากัดโรงพิมพชวนพิมพ พ.ศ.

2548) หนา 1. 
2หยุด แสงอุทัย, การศึกษาวิชากฎหมาย (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพประกายพรึก พ.ศ.2537 พิมพครั้งท่ีสี่) หนา 

115-116. 
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รายงานการประชุมการพิจารณารางกฎหมาย เปนตน(เปนการชี้ใหเห็นวาตัวบทกฎหมายใชถอยคํา

เชนนั้นเปนเพราะผูบัญญัติกฎหมายมีเจตนารมณเชนไร)  

 ขอดี

(1) สงเสริมเสถียรภาพในทางกฎหมาย เพราะเจตจํานงของผูบัญญัติกฎหมายยอมไม

เปลี่ยนแปลงไป 

ของทฤษฎีอําเภอจิต มีดังนี้ 

(2) ทําใหคดีท่ีฟองรองกันท่ีศาลยุติธรรมลดนอยลง เพราะความแนนอนของกฎหมาย  

ขอเสีย

(1) ไมไดคํานึงถึงการพัฒนาในทางสังคม ซ่ึงตองสรางสรรคกฎหมาย 

ของทฤษฎีอําเภอจิต มีดังนี้ 

(2) ทําใหกฎหมายแข็งกระดาง ไมสามารถปรับตนเองใหเขากันกับสังคมซ่ึงกาวหนาโดยไม

หยุดหยอน 

2. ทฤษฎีอําเภอการณ (Objective Theory) ถือวาไมตองคนเจตนาของผูบัญญัติกฎหมาย 

ในทางประวัติศาสตร แตตองคนควาเจตนารมณของกฎหมายนั้นเองวามีความหมายอยางไร เปนการ

ตีความของกฎหมายโดยคํานึงถึงคุณคาแหงกฎหมายนั้นเอง การตีความตามทฤษฎีอําเภอการณ นี้มีจึง

ผลในทางท่ีอาจนํากฎหมายมาใชใหเหมาะสมกับความกาวหนาทางพาณิชยและในทางวิชาการท้ังๆ ท่ี

กฎหมายยังมีขอความอยูอยางเดิม การตีความทางทฤษฎีอําเภอการณจึงทําใหกฎหมายกาวหนา

ทันสมัยอยูเสมอไมหยุดนิ่งอยูกับท่ี(เปนการตีความโดยคํานึงถึงคุณคาแหงคําพิพากษา โดยบท

กฎหมายยังมีถอยคําเหมือนเดิม)  

 ขอดี

 

 ของทฤษฎีอําเภอการณ  มีดังนี้ สามารถทําใหกฎหมายเหมาะสมกับการปฏิรูปหรือการ

ปฏิบัติเหตุการณในทางสังคมตอๆ มาได โดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีมีอยู  

ขอเสีย

(1) ทําใหกฎหมายขาดเสถียรภาพ เพราะไมเปนการแนนอนวากฎหมายมีเจตนารมณอยางไร  

 ของทฤษฎีอําเภอการณ  มีดังนี้  

(2) สงเสริมใหคูกรณีเปนความท่ีศาลยุติธรรม เนื่องจากความไมแนนอนของกฎหมาย  

ดังนั้นการใชทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเพียงทฤษฎีเดียวจะทําใหการตีความกฎหมายไมสมบูรณ  

ควรนําสองทฤษฎีมาใชประกอบกันซ่ึงจะทําใหคนพบเจตนารมณของกฎหมายไดจากสิ่งดังตอไปนี้  
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(1) พระราชปรารภของกฎหมาย 

(2) บันทึกหลักการและเหตุผลของรางพระราชบัญญัติ 

(3) ฐานะท่ีเปนอยูกอนวันใชบังคับกฎหมาย ท้ังนี้เพราะกฎหมายบัญญัติข้ึนเพ่ือ (ก) แกไข

ขอบกพรองหรือความไมยุติธรรมตางๆ ท่ีเปนอยูในขณะนั้นและ (ข) สงเสริมหรือจัดใหมี

สิ่งตางๆ ท่ียังไมมีใหมีข้ึน หรือปรับปรุงสิ่งท่ีอยูแลวใหดียิ่งข้ึน 

(4) การอานกฎหมายหลายฉบับในเรื่องเดียวกันหรืออานบทมาตราหลายๆ บทในกฎหมาย

ฉบับเดียวกันเทียบเคียงกัน 

(5) ตองถือวากฎหมายมีความมุงหมายในทางท่ีจะใชบังคับได 

(6) ตองถือวากฎหมายมีบทบัญญัติเปนขอยกเวนจากหลักท่ัวไป หรือท่ีจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพของราษฎรไมมีความมุงหมายจะใหขยายความออกไป  

ตัวอยางการตีความศึกษาตามแนวคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 95/2484 ชายมีภริยาอยูแลว ไดขอ  

หญิงมาเลี้ยงดูเปนภริยานอย และไดทําสัญญากับฝายบิดาหญิงวาจะใหทรัพยสินจํานวนหนึ่งแกหญิง

และบิดาหญิง ดังนี้สัญญานั้นเปนการอุดหนุนใหชายมีภริยาอีกคนหนึ่ง ตองหามตามกฎหมายใชบังคับ

ไมได เนื่องจากตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ครอบครัว ใชระบบผัวเดียวเมียเดียว

แทนระบบหลายเมียแตเดิม โดยกําหนดไวในกฎหมายวาชายหรือหญิงจะทําการสมรสในขณะท่ีตนมีคู

สมรสอยูไมได ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณทฤษฎีอําเภอจิต (Subjective Theory) คือวาจะคนหา

เจตนารมณของกฎหมายจากเจตนาของผูบัญญัติกฎหมาย และใชตามทฤษฎีอําเภอการณ  

(Objective Theory) โดยไมตองคนเจตนาของผูบัญญัติกฎหมายในทางประวัติศาสตร แตตองคนควา

เจตนารมณของกฎหมายนั้นเองวามีความหมายอยางไรกลาวโดยสรุปการตีความควรนําท้ังสองทฤษฎี

มาประกอบกันจะไดประโยชนมากท่ีสุด 

2.1.2 ผลของการตีความในกฎหมาย 

 การตีความกฎหมายท่ัวๆ ไป และการตีความกฎหมายพิเศษ ไมวาจะตีความตามตัวอักษร

หรือตีความตามเจตนารมณหรือท้ังสองอยางประกอบกันยอมจะไดผล 3 ประการ ดังตอไปนี้ 2

3 

                                                           
3โพยม จันทรัคคะ ,คําบรรยายความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมาย(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

พ.ศ.2527) หนา 311 . 
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(1) ความหมายท่ีหยั่งทราบ กวางกวา ถอยคําท่ีเขาใจกันอยูตามธรรมดา หรือเรียกกันวา  

“การตีความโดยขยายความ” (Extensive Interpretation) 

(2) ความหมายท่ีหยั่งทราบ แคบกวา ถอยคําท่ีเขาใจกันอยูตามธรรมดา ซ่ึงเรียกกันวา  

“การตีความโดยจํากัดความ” (Restrictive Interpretation)  

(3) ความหมายท่ีหยั่งทราบ เทากับ ถอยคําท่ีเขาใจกันอยูตามธรรมดาเพ่ือนําผลท่ีไดจาก  

การตีความมาใชวิเคราะหเพ่ือนํามาเสนอแนะตอไป 

2.2 หลักการกํากับดูแลกิจการ 

การกํากับดูแล (Governance) เปนแนวคิดและกระบวนการท่ีองคกรพึงปฏิบัติ มีสวน

ปลีกยอยแตกตางไปตามรูปแบบของการจัดตั้งองคกร เชน บริษัทมหาชน บริษัทเอกชน เปนไปตาม

ลักษณะของความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินธุรกิจในการท่ีจะทําใหองคกรธุรกิจนั้น มีความโปรงใส 

ตองมีระบบกํากับดูแลกิจการ มีการจัดระบบการบริหาร และควบคุมการดําเนินงานภายในของบริษัท 

เพ่ือใหบริษัทสามารถบรรลุถึงเปาหมายท่ีตั้งไว เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุน  

โดยเฉพาะการดําเนินกิจการบริษัทจํากัด หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีหลักการดังนี้ 

2.2.1 หลักธรรมาภิบาล  (Good Governance)   

การใชคําวา “ธรรมาภิบาล”

คําวา “

 นัน้ สะทอนมุมมองของวฒันธรรมไทยในเรือ่งของหลกัศาสนา 

ท่ีวา การกํากับดูแลกิจการท่ีดี คือการปกครองโดยยึดหลักธรรมเปนท่ีตั้ง   

ธรรมาภิบาล” 

ดังนั้นคําวา “

 เกิดจากการสนธิของคําวา “ธรรม” และ “อภิบาล” พจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถานไดใหความนิยามของคําวา “ธรรม” และ “อภิบาล” ไว

วา “ธรรม” หมายถึง “คุณความดี คําสั่งสอนในศาสนา หลักประพฤติปฏิบัติในศาสนา ความจริง 

ความยุติธรรม ความถูกตอง กฎ กฎเกณฑ กฎหมาย” สวนคําวา “อภิบาล” หมายถึง “การ

บํารุงรักษา การปกครอง”   

ธรรมาภิบาล”  จึงสามารถแปลไดวา การจัดระบบการปกครอง การบริหาร

จัดการ รวมถึงการสอดสองดูแล โดยยึดหลักธรรมทางศาสนาศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรม ความดี กฏ

ระเบียบ กฎเกณฑ กฎหมายเพ่ือกอใหเกิดความยุติธรรมและความถูกตองชอบธรรมท้ังปวงแกผูท่ีมี

สวนไดสวนเสียทุกกลุมขององคกร   
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        ในสวนของภาครัฐมักใชคําวา ธรรมาภิบาล อันหมายถึง การบริหารของภาครัฐท่ีมุงความดีงาม 

และเกิดประโยชนสูงสุดแกรัฐ และประชนอยางท่ัวถึงและยุติธรรม แนวคิดของธรรมาภิบาลในภาครัฐ

ไดริเริ่มในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดมีการบรรจุแนวคิดของธรรมาภิบาลไว

ในเปนแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ ซ่ึงหมายถึง ธรรมาภิบาลของรฐั  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการสรางระบบบริหาร กิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 หลกัการธรรมาภิบาลของรฐั 

ประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความ

รับผิดชอบ และหลักความคุมคา 3

4   

ดังนั้น ธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการท่ีดี  เปนการบริหารงานท่ีทําใหเกิดความเปน

ธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งอยูบนหลักการบริหารงานท่ีเท่ียงธรรม สุจริต โปรงใส 

ตรวจสอบได มีจิตสํานึกในการทํางาน มีความรับผิดชอบในสิ่งท่ีไดกระทํา พรอมตอบคําถามหรือ

ตอบสนองตอผูมีสวนไดเสียและพรอมรับผิด หลักธรรมาภิบาล มุงหวังใหทุกคนมีศีลธรรม จริยธรรม

ในการทํางาน การคํานึงถึงการมีสวนรวมในการรับรู ตัดสินใจดําเนินการ และประเมินผลตลอดจน

รวมรับผิดจากการตัดสินใจรวมกัน 

หลักการตางๆ ท่ีรวมเปนหลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการท่ีดี มีหลักและรายละเอียด

โดยสังเขป ดังนี้45 

1. หลักคุณธรรม  เปนการทํางานโดยปลอดจากอคติ และมีความเปนกลางของผูบริหาร   

ทําตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

2. หลักนิติธรรม มีการแบงแยกอํานาจ คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ความ 

ผูกพันตอกฎหมายของเจาหนาท่ีหนวยงาน ปฏิบัติหนาท่ีตามหลักความชอบดวยกฎหมาย ผูมีอํานาจ

ตัดสินใจมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี ไมถูกครอบงําทางความคิด ยึดหลัก “ไมมีความผิดและ

ไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย” และการทํางานภายใตกฎหมายระเบียบสูงสุด 

3. หลักความโปรงใส เปนการตัดสินใจท่ีดําเนินการไปแลว  ไปปฏิบัติและดําเนินการตาม 

                                                           
4
ท่ีมา https://www.gotoknow.org/posts/535005  6  กุมภาพันธ  2559 

5ถวิลวดี บุรีกุล,คูมือประกอบการจัดประชาเสวนาหาทางออก (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา ,2555)   

หนา 33-35. 

DP
U

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5�
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5�
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5�
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5�
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5�
https://www.gotoknow.org/posts/535005�


15 
 

ระเบียบท่ีวางไว หมายถึงการเปดเผยขอมูลและสามารถทําใหผูท่ีไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจ 

และบังคับใชนโยบายหรือแผนเขาถึงขอมูลไดโดยตรง  ยังหมายถึงมีขอมูลเพียงพอท่ีจะใหผูเก่ียวของ

ไดเขาถึงขอมูล และการเขาถึงตองทําไดโดยงาย ขอมูลตองอยูในรูปแบบท่ีเขาใจงายและการใชสื่อ

ตางๆ ใหเกิดความเขาใจไดงาย ตองสรางความโปรงใสดานโครงสราง และความโปรงใสดานระบบ  

การใหคุณ ใหโทษดวย 

4. หลักการมีสวนรวม เปนการกระจายโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมทางการเมือง และ 

การบริหาร เก่ียวกับการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ท้ังการจัดสรรทรัพยากรของประชาชนและของชาติ  

ซ่ึงสงผลกระทบ ตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชน โดยการใหขอมูลแสดงความคิดเห็น ให

คําแนะนํา รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมตลอดถึงมีการควบคุมโดยตรงจากประชาชน รวมท้ังการ

พัฒนาศักยภาพ ในการมีสวนรวม หากการมีสวนรวมของประชาชนมากข้ึน เพียงใดก็ชวยใหมีการ

ตรวจสอบการทํางานของผูบริหาร และทําใหผูบริหารมีความรับผิดชอบตอสังคมมากยิ่งข้ึนอีกท้ังยัง

เปนการปองกันนักการเมือง จากนโยบายท่ีไมเหมาะสมกับสังคมนั้นๆ นอกจากนี้การมีสวนรวมของ

ประชาชนยังเปนการสรางความม่ันใจวาเสียงของประชาชนจะมีคนรับฟง อีกท้ังความตองการหรือ

ความปรารถนาของประชาชนจะไดรับการตอบสนอง 

5. หลักสํานึกความรับผิดชอบหรือการยอมรับ  ถือเปนกุญแจสําคัญของธรรมาภิบาลหรือ 

การบริหารจัดการท่ีดี  ไมเพียงแตสถาบันของรัฐเทานั้น แตภาคเอกชนและองคกรประชาสังคมตางๆ 

ตองมีความสํานึกผิดชอบตอสาธารณชนแลผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงการสํานึกและรับผิดชอบไมสามารถ

บังคับไดโดยปราศจากการมีความโปรงใสและนิติธรรม 

6. หลักความคุมคา เปนการคํานึงถึงผลท่ีไดรับทางบวกและทางลบจากการใชทรัพยากรท้ัง  

ในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยความคุมคาประกอบดวย การประหยัด การใชทรัพยากรใหเกิด

ประโยชนสูงสุด การมีความสามารถในการแขงขันได 

 ทุกหลักธรรมาภิบาล  หรือการบริหารจัดการท่ีดี  ท่ีกลาวมาถือเปนหลักท่ีสําคัญ แมจะ

นํามาใชในภาครัฐแตหากมองในมุมของเอกชนการนํามาใชนั้นยอม มีผลใหในการบริหารกิจการของ

บริษัทเกิดความเปนธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอีกท้ังเม่ือนํามาเปรียบกับเรื่องการประชุม 

DP
U



16 
 

หากจะถือวาเปนการประชุมท่ีดีได จะทําใหผูถือหุนทุกคนในบริษัทไดมีสวนรวมในการรับรู ตัดสินใจ

ดําเนินการ และประเมินผล ตลอดจนรวมรับผิดจากการตัดสินใจรวมกันไดอยางแทจริง 

2.2.2 หลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance)  

         คําวา “บรรษัทภิบาล” เปนหลักท่ีมักนํามาใชในภาคเอกชน ในเรื่องการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

เกิดข้ึนจากวิกฤตการณการเงินในเอเชีย กรณีการลมสลายของบริษัท  ENRON และ WORLDCOM  

เปนตนมา และใหความสําคัญกับองคกรท่ีเปนบริษัทมหาชน เนื่องจากตองรับผิดชอบตอผูท่ีเก่ียวของ 

(ผูมีสวนไดเสีย) มากมายหลายฝาย เชน ผูถือหุนภายนอก (Outside shareholders) พนักงานลูกจาง 

ชุมชน สังคมสวนรวม นั่นคือ ผูถือหุนภายนอก ตองไดรับความคุมครองในการลงทุน  

 บรรษัทภิบาล  (CG)  มาจากคําวา บรรษัท + อภ ิ(แปลวา เฉพาะ ขางหนา ยิ่ง) + บาล 

(แปลวา การปกครอง การรกัษา) หมายถึง การกํากับดูแลกิจการใหเจริญรุดหนาอยางมีประสิทธิภาพ 

ดวยเง่ือนไขของความถูกตองโปรงใส การมีจริยธรรมท่ีดี โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียในกิจการเปนหลัก   

 พิจารณาจากตัวอยางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป พ.ศ. 2549 ตามท่ี

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในฐานะท่ีเปนประธานคณะอนุกรรมการสรางความรูความเขาใจ

และการประชาสัมพันธการดําเนินการเก่ียวกับบรรษัทภิบาลในประเทศไทย ไดประกาศเผยแพรนั้น 

เปนการนําขอพึงปฏิบัติจากหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 15 ขอ ท่ีไดประกาศใชเม่ือเดือนมีนาคม  

พ.ศ. 2545 มาปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมใหเทียบเคียงกับหลักการกํากับดูแลกิจการ

ของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD Principles 

of Corporate Governance ป 2004) และขอเสนอแนะของธนาคารโลกจากการเขารวม

โครงการ Corporate Governance - Reports on the Observance of Standards and Codes

(CG-ROSC) โดยปรับใหมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของบริษัทจดทะเบียนไทย มีอยูดวยกัน 5 

หมวด ไดแก สิทธิของผูถือหุน การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน บทบาทของผูมีสวนไดเสีย การ

เปดเผยขอมูลและความโปรงใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถือหุน - ผูถือหุนมีสิทธิในความเปนเจาของโดยควบคุมบริษัทผานการ

แตงตั้งคณะกรรมการใหทําหนาท่ีแทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ

ของบริษัท บริษัทจึงควรสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน 
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หมวดท่ี 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน - ผูถือหุนทุกราย ท้ังผูถือหุนท่ีเปน

ผูบริหารและผูถือหุนท่ีไมเปนผูบริหาร รวมท้ังผูถือหุนตางชาติ ควรไดรับการปฏิบัติท่ีเทาเทียมกันและ

เปนธรรม ผูถือหุนสวนนอยท่ีถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสไดรับการชดเชย 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย - ผูมีสวนไดเสียควรไดรับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิท่ี

มีตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ คณะกรรมการควรพิจารณาใหมีกระบวนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือ

ระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียในการสรางความม่ังค่ัง ความม่ันคงทางการเงินและความยั่งยืนของ

กิจการ 

หมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส - คณะกรรมการควรดูแลใหบริษัทเปดเผย

ขอมูลสําคัญท่ีเก่ียวของกับบริษัท ท้ังขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีมิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง 

ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางท่ีเขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเชื่อถือ  

หมวดท่ี 5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ - คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากับ

ดูแลกิจการเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาท่ีตอ

ผูถือหุนและเปนอิสระจากฝายจัดการ 

หลักการกํากับดูแลกิจการท้ัง 5 หมวดนี้ หมวด 1 และหมวด 2 เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับผูถือหุน 

หมวด 4 และหมวด 5 เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการ ซ่ึงท้ังผูถือหุนและคณะกรรมการถือเปนผูมี

สวนไดเสียในกิจการ ขณะท่ีหมวดท่ี 3 เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับการมีปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียนอก

กิจการ ซ่ึงเปนการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคมข้ันพ้ืนฐานของกิจการ 5

6 โดยเฉพาะในหมวดแรกท่ี 

 กําหนดสิทธิของผูถือหุนนั้น ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับหลัก

นี้ คือ “ ผูถือหุนมีสิทธิในความเปนเจาของโดยควบคุมบริษัทผานการแตงตั้งคณะกรรมการใหทํา

หนาท่ีแทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง ท่ีสําคัญของบริษัท บริษัทจึงควร

สงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน” ดังนั้นบริษัทตองมีการสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิการบริหาร

บริษัทของตนเอง ดวยหลักขอนี้ บริษัทจดทะเบียนไมมีทางท่ีจะไมจัดประชุมผูถือหุนไมวาการประชุม

ผูถือหุนในครั้งท่ีผานมานั้นจะมีความวุนวายดวยเหตุการณใดๆ ก็ตามในบริษัทจดทะเบียนบางแหง มี

                                                           
6ท่ีมา http://faq.thaicsr.com/2006/11/csr-cg.html?m=0  6 กุมภาพันธ 2559 
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ประสบการณ  ในการเผชิญหนาความวุนวายในการจัดประชุมผูถือหุนทุกครั้ง บางบริษัทนั้นมีการ

ประชุมผูถือหุนท่ีใชเวลานานกวา 6 ชั่วโมง โดยท่ีมีความยินดีวา 6 ชั่วโมงนั้นถือวาดีกวาปท่ีผานมา

เพราะกอนหนานี้ ใชเวลาถึง 9 ชั่วโมง และใชเวลาสวนใหญไปกับการอธิบายใหพนักงานของบริษัทซ่ึง

เปนผูถือหุนของบริษัทนั้นดวย 6

7ดังนั้นการจัดการประชุมถือเปนเรื่องสําคัญท่ีบริษัทตองดําเนินการ  

เปนการใชสิทธิ ท่ีสําคัญของผูถือหุนตามหลักการบริหารบริษัทและการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

          หลักการท่ีกลาวมาขางตนใชวาจะนํามาใชไดเฉพาะแตการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเทานั้น แตการนําหลักบรรษัทบาลมาใชในบริษัท โดยเฉพาะในเรื่อง

ของการประชุม  ถือเปนการบริหารจัดการโครงสรางและกระบวนการภายในกิจการ ท่ีใชกําหนด

ทิศทางและสอดสองดูแลผลการปฏิบัติงานของกิจการ หากนําเทียบเคียงกับบริษัทมหาชนจํากัด อาจ

นําหลักการในหมวดท่ี  1 สิทธิของผูถือหุน และหมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส เพ่ือมิ

ใหเกิดความเสียหายตอกิจการ และสงเสริมการเติบโตในองคกรธุรกิจไดอยางม่ันคงและเปนธรรม 

2.3 รปูแบบของการประกอบธรุกจิ  (Forms of Business) 

 การประกอบธุรกิจในประเทศไทยมีรูปแบบการประกอบธุรกิจที่แตกตางกันตามความ

เหมาะสมของผูประกอบธุรกิจนั้น  อาจแตกตางกันในเรื่องความเปนเจาของ ความรับผิด การบริหาร  

การลงทุน ฯลฯ ในประเทศไทยกฎหมายไดแบงแยกองคกรธุรกิจท่ีมุงแสวงหากําไร เปน 3 รูปแบบ

ใหญ ดังนี้ 

1. รานคาหรือธุรกิจคนเดียว (Sole Proprietorship)  เปนการดําเนินธุรกิจท่ีไมยุงยาก 

ซับซอน การจัดตั้งทําไดโดยงาย  มีเจาของเพียงคนเดียว เกิดความคลองตัวสูงในการทํางาน มักเปน

ธุรกิจขนาดเล็ก ดําเนินธุรกิจโดยมีอํานาจการตัดสินใจโดยอิสระกําไรหรือรับความเสี่ยงท่ีจะขาดทุน

ท้ังหมดเพียงคนเดียว  

2. หางหุนสวน (Partnership) มีผูรวมดําเนินการตั้งแต 2 คนข้ึนไป โดยมีการตกลงท่ีจะ 

ลงทุนรวมกัน เพ่ือหวังผลกําไรจากการดําเนินกิจการนั้น เปนการจัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย แบงไดเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

                                                           
7สนัต ิกีระนันทน “สิทธิของผูถือหุนกับการประชุมผูถือหุน” วารสารการเงินธนาคาร 34,4.6 (กพ.2559) หนา 197 
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ก. หางหุนสวนสามัญ (Ordinary Partnership)เปนหางหุนสวนซ่ึงผูมีเปนหุนสวนทุก 

คนในหางตองรับผิดรวมกันโดยไมจํากัดนั่นคือตองรับผิดอยางลูกหนี้รวม 

ข. หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล (Ordinary Registered Partnership) คือหางหุนสวน 

สามัญท่ีไปจดทะเบียน มีสภาพเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากผูเปนหุนสวน  ทุกคนยังตองรับผิดอยาง

ลูกหนี้รวม แตเม่ือจดทะเบียนแลวจะทําใหมีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการชัดเจน  

ค. หางหุนสวนจํากัด (Limited Partnership) คือหางหุนสวนท่ีมีหุนสวนอยู 2  

ประเภท ประเภทแรกรับผิดจํากัดไมเกินจํานวนเงินท่ีตนรับจะลงหุน ประเภทท่ีสองรับผิดไมจํากัด

กลาวคือตองรับผิดรวมกันในหนี้ท้ังปวงของหางโดยไมจํากัดจํานวน หุนสวนประเภทนี้มีความรับผิด

เหมือนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ แตกฎหมายบังคับใหตองไปจดทะเบียนใหมีสภาพเปนนิติบุคคล 

3. บริษัทจํากัด (Company Limited) ตามกฎหมายกําหนดแยกบริษัทจํากัด ออกเปน 2  

ประเภทตามการจัดตั้งของกฎหมาย ประเภทแรกจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

เรียกวาบริษัทเอกชนจํากัด ประเภทท่ีสองจัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 เรียกวา

บริษัทมหาชนจํากัด 

ก. บริษัทเอกชนจํากัด (Private Company Limited) เปนกิจการท่ีตั้งข้ึนโดยมี 

วัตถุประสงคเพ่ือแสวงหากําไร แบงทุนออกเปนหุน หุนแตละหุนมีมูลคาเทากัน โดยผูถือหุนรับผิดไม

เกินจํานวนเงินท่ีตนสงใชไมครบมูลคาหุนท่ีตนถือ เปนรูปแบบธุรกิจท่ีไดรับความนิยมและมีความ

นาเชื่อถือในการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากในมุมของผูทําธุรกิจกับบริษัทจะรูไดวาบริษัทมีความม่ันคง

เพียงใดโดยดูจากทุนจดทะเบียนท่ีสามารถตรวจสอบได  ในสวนของผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนรับผิด

จํากัดจํานวนรับผิดไมเกินจํานวนเงินท่ีตนสงใชไมครบ 

ข. บริษัทมหาชนจํากัด (Public Company Limited)  เปนกิจการท่ีตั้งข้ึนดวย 

ความประสงคท่ีจะเสนอขายหุนตอประชาชน (Public Offering) เปนการระดมทุน โดยผูถือหุนทุกคน

รับผิดจํากัดไมเกินจํานวนเงินคาหุนท่ีตองชําระ มีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเปนผูกํากับดูแล

เก่ียวกับการขายหุนตอประชาชน  

งานวิจัยเลมนี้มุงศึกษาแตเฉพาะในรูปแบบของบริษัทเอกชนจํากัดเปนหลัก  ซ่ึงจัดตั้งตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเทานั้น โดยอาจนําบริษัทมหาชนจํากัดมาเปรียบเทาท่ีเก่ียวของ  
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2.4 หลักการบังคับใชกฎหมาย  (Law Enforcement Principle) 

 กฎหมายเปนสิ่งนํามาควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใหอยูรวมกันอยางมีความสุข กฎหมาย    

จึงมีขอหาม สําหรับพฤติกรรมบางชนิดท่ีกระทบกระเทือนความสงบและม่ันคงของสังคม เชน การ   

ฆาคน ลักทรัพย การประทุษรายตอเสรีภาพ หรือชื่อเสียง การฉอฉลหลอกลวง ตลอดจนการหามขับ

รถเร็วเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด การหามแซงรถในทางโคงหรือท่ีคับขัน เปนตน และมีขอบังคับให

ปฏิบัติ เชน การเสียภาษี การเกณฑทหาร การไปเปนพยานศาล เปนตน หากใครฝาฝนไมเชื่อฟงจะถูก

กฎหมายบังคับ7

8 ( Sanction) กฎหมายจึงเปนกฎ กติกา ท่ีทําใหสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข มี

ระเบียบเรียบรอยและอยูในศีลธรรมอันดี ภายใตกรอบแหงกฎหมายโดยชอบธรรม (Legitimacy)  

 ดังนั้นการใชกฎหมายจึงตองอาศัยความรูความเขาใจถึงเจตนารมณ  จุดมุงหมายของสภาพ

บังคับอยางถูกตอง จะทําใหการบังคับใชกฎหมายมีความยุติธรรม อยางเชนการจะบังคับใชมาตรา 

1175 ในเรื่องการประชุมไดอยางถูกตอง ถึงขนาดท่ีจะวิพากษได ตองเขาใจถึงหลักกฎหมาย 

เจตนารมณในการบัญญัติกฎหมาย  ปญหาและอุปสรรคในการใชบังคับกฎหมาย รวมถึงการลงโทษ

ผูฝาฝนบทกฎหมายนั้น 

2.5 หลักการขัดกันแหงผลประโยชน  (Conflict of Interest) 

 แนวคิดนี้เกิดข้ึนไดหากกรรมการ หรือผูมีอํานาจบริหารบริษัท ดําเนินกิจการของบริษัท โดย

ตนเองเปนผูมีสวนไดเสียในผลประโยชนของตนเอง (Personal Interest) ถือเปนการขัดกันแหง

ผลประโยชน หากกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทนั้นเห็นแกประโยชนสวนตัว ใชเครื่องมือในการ

บริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการประชุม โดยอาศัยโอกาสจากความไววางใจของผูถือหุนมาแสวง

ประโยชนสวนตัว ยอมทําใหเกิดความเสียหายแกบริษัทไดโดยงาย เปนการสะทอนถึงการคุมครอง

สิทธิและผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนใหไดรับประโยชนสูงสุดจากการบริหารจัดการกิจการของ

บริษัท 

                                                           
8ทวีเกียรต ิมนีะกนิษฐ ,สังคมกับกฎหมาย (กรุงเทพมหานคร: เดือนตุลา 2552) หนา 13. 
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 สมบัติ พฤฒิพงศภัค ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจําสํานักประธานศาลฎีกา มีความเห็นวา 8

9

“หลักผลประโยชนขัดกับเรื่องหรือผลประโยชนใด บุคคลนั้นไมควรเขาไปเก่ียวของหรือตัดสินใจใน

เรื่องหรือผลประโยชนนั้น ผลก็คือเม่ือบุคคลใดมีผลประโยชนหลายอยาง หรือผลประโยชนเหลานั้น

ขัดแยงกัน บุคคลนั้นไมควรเขาไปมีสวนเก่ียวของหรือตัดสินใจในเรื่องหรือผลประโยชนนั้นเลยไมวาจะ

มีเหตุผลดีหรือเหมาะสมเพียงใดก็ตาม มีนัยตางจาก “ผลประโยชนทับซอน” ซ่ึงเปนกรณีบุคคลใดมี

ผลประโยชนหลายอยางทับซอนกันอยูโดยผลประโยชนหลายอยางนั้นอาจจะไมไดขัดแยงกัน ดังนั้น

บุคคลผูมีผลประโยชนทับซอนจึงอาจเขาไปมีสวนเก่ียวของหรือตัดสินใจไดในเรื่องหรือผลประโยชน

นั้นได แตจะตองใหเหตุผลท่ีสมควรทําใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียเขาใจและเปนท่ีเชื่อถือได”  

 ยุทธ วรฉัตรธาร ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) มี

ความเห็นวา9

10 “การขัดกันระหวางผลประโยชนมีความหมายเดียวกับความขัดแยงทางผลประโยชน

และผลประโยชนทับซอน คือ การขัดกันระหวางความตองการสวนบุคคลกับความตองการของผูมีสวน

เก่ียวของหรือสวนรวม หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวมนั่นเอง 

ผลประโยชนสวนตัวในท่ีนี้หมายถึงผลประโยชนของผูบริหารรวมถึงญาติหรือ ผูกํากับดูแลองคกรท่ีมี

อํานาจตัดสินใจและมีความรับผิดชอบตอองคกร”  

กลาวโดยสรุปการขัดกันแหงผลประโยชน  เปนการขัดแยงในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือหา

ประโยชนระหวางผลประโยชนระหวางประโยชนสวนรวมและประโยชนของตน ซึ่งเกิดขัดกันหรือทับ

ซอน จะนําไปสูความเสียหายแกบริษัทได ตามหลักเรื่องนี้ควรยึดถือประโยชนสวนรวมกอน  

หากพิจารณาถึงผลประโยชนขัดกันและผลประโยชนทับซอนนั้น มีองคประกอบท่ีนํามา

พิจารณาได 3 ประการ ดังนี้ 

1. เปนผูมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตามตําแหนงราชการสาธารณะ หรือมีหนาท่ีและ 

                                                           
9สมบัติ พฤฒิพงศภัค,”หลักผลประโยชนขัดกันหรือผลประโยชนทับซอน” วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน ,1,6 หนา 

119-123.  
10ยทุธ วรฉัตรธาร,”หายนะจากผลประโยชนทับซอน” Money and Wealth (M&W) นิตยสารเพ่ือการบริหารการ

งานสวนบุคคล,4,47 หนา 88 อางจาก ธารทิพย ปยเธียรสวัสดิ์ , ความรับผิดในทางกฎหมายของกรรมการเงาตอ

บริษัทจํากัด:ศึกษากรณีการชัดกันระหวางผลประโยชน ,วิทยานิพนธ์ิปริญญามหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พ.ศ. 2552 หนา 35. 
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บทบาทท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาชีพซ่ึงจําตองปฏิบัติงานใหมีความเปนกลาง โดยยึดถือ

ผลประโยชนสาธารณะหรือผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญเหนือกวาผลประโยชนสวนตัว 

2. การมีผลประโยชนสวนตัวเก่ียวเนื่อง ทับซอนหรือขัดแยงกับการใชอํานาจในตําแหนง 

หนาท่ีเพ่ือผลประโยชนสวนรวม ซ่ึงอาจเปนท้ังตัวเงินและมิใชตัวเงินก็ได และอาจเปนไปเพ่ือ

ประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืนก็ได 

3. มีการเขามาแทรกแซงการใชดุลยพินิจอยางเปนกลาง กลาวคือ สภาพความขัดแยง  

ดังกลาวไดเขามามีบทบาทและอิทธิพลตอการตัดสินใจหรือแทรกแซงการใชดุลยพินิจท่ีเปนกลางของ  

ผูดํารงตําแหนงนั้น จนทําใหมีการตัดสินใจเบี่ยงเบนออกจากมาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานนั้น ๆ  

 จากหลักเกณฑท่ีกลาวมาผูมีวิจัยจะไดนํามาวิเคราะหถึงประเด็นปญหาในการนําเรื่องในวาระ

ตางๆ ของการประชุมท่ีอาจมีการขัดกันแหงผลประโยชน หรือมุงแสวงหาประโยชนจากผลการประชุม 

อาจเนื่องมาจากผูเสนอวาระในการประชุมนั้นอาศัยบทบาท ชวงเวลา หรือมีอิทธิพลตอการออกเสียง

ลงคะแนน ใชโอกาสในรูปแบบตางๆ ซ่ึงเปนปญหาท่ีตองนํามาวิเคราะหในงานวิจัย โดยนําหลักท่ี

กลาวถึงมาวิเคราะหเพ่ือหาบทสรุปและนํามาเสนอแนะตอไป  

2.6 ความสัมพันธระหวางผูถือหุนและบริษัท 

 ในบริษัทผูถือหุน ถือนายทุนแกบริษัทเปนผูลงทุนทําใหบริษัทดําเนินกิจการได  เปนเสมือน

เจาของกิจการ โดยแตงตั้งใหกรรมการบริษัท เปนตัวแทนหรือผูแทนในการดําเนินกิจการแทนผูถือหุน

ทุกคน ตามกรอบกิจการงานของบริษัท มีวัตถุประสงคหลักในการแสวงหากําไร  

 แตอยางไรก็ตามสิทธิของผูถือหุน แมไดมอบสิทธิท้ังหมดใหแกกรรมการบริษัทเปนผูทําหนาท่ี

แทน แตสิทธิของผูหุนยังไมหมดสิ้นไป ยังมีสิทธิตามกฎหมายในการดูแลครอบงําการจัดการงานของ

บริษัท  

 สิทธิในการดูแลครอบงําการจัดการในบริษัทท่ีสําคัญคือการใชสิทธิท่ีจะลงมติออกเสียง

ลงคะแนน ในการตัดสินใจในการดําเนินกิจการโดยใชสิทธินั้นจากประชุม เปนการควบคุมการ

ดําเนินงานตางๆ ใชสิทธิออกเสียงโดยผานท่ีประชุมใหญผูถือหุน   
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 ในการประชุมหรือมีมติใดๆ ท่ีประชุมใหญตองปฏิบัติตามขอบังคับ และมติของท่ีประชุม

จะตองไมขัดกับหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทและกฎหมายท่ีเก่ียวของดวย โดยมีอํานาจแกไข

เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับตางๆ ได กําหนดนโยบาย รวมท้ังแตงตั้งและถอดถอน

ผูจัดการได ถือเปนผูมีอํานาจสูงสุดโดยผานการประชุม 

2.7 สิทธิของผูถือหุนในการครอบงําการบริหารจัดการงานของกรรมการบริษัท 

 สิทธิของผูถือหุน นอกเหนือจากจะมีสิทธิไดรับเงินปนผลเม่ือบริษัทมีกําไรและท่ีประชุม

ใหญอนุมัติใหจายเงินปนผลตามสวนซ่ึงผูถือหุนไดสงเงินคาหุนไวแลวนั้น ผูถือหุนยังมีสิทธิในการ

ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทดวย กลาวคือ สิทธิในการเขารวมประชุมและสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในท่ีประชุมใหญผูถือหุน สิทธิในการเรียกประชุม สิทธิตรวจดูรายงานการประชุมกรรมการ

และรายงานการประชุมผูถือหุน สิทธิในการซักถามและขอดูเอกสารตางๆ เพ่ือรับทราบขอมูลตางๆ 

ของบริษัท สิทธิฟองขอใหเพิกถอนมติของท่ีประชุมใหญซ่ึงเปนการฝาฝนขอบังคับหรือกฎหมาย และ

สิทธิในการฟองกรรมการผูปฏิบัติงานใหเกิดความเสียหายแกบริษัท เม่ือบริษัทไมยอมฟองรอง

ดําเนินคดี 

 หากจําแนกสิทธิในการจัดการงานบริษัทของผูถือหุน อาจแยกไดเปนรายบุคคลและ

กระทํารวมกันไดดังนี้ 10

11 

 1 ) การจัดการบริษัทของผูถือหุนในลักษณะท่ีเปนรายตัวบุคคล 

  การใชอํานาจจัดการในลักษณะท่ีเปนรายตัวบุคคลนั้น กฎหมายกําหนดใหกระทําโดย   

ผูถือหุนคนเดียว หรือในบางกรณีอาจกําหนดวาตองมีผูถือหุนจํานวนท่ีกําหนดไวหลายคนรวมกันก็ได 

ซ่ึงไดแก 

ก. สิทธิในการตรวจสอบเอกสารของบริษัท เชน รายงานการประชุม 

คณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถือหุน สมุดทะเบียนผูถือหุน สมุดบัญชี ซ่ึงตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยของไทยกําหนดประเภทเอกสารท่ีผูถือหุนสามารถตรวจสอบได คือ สมุดทะเบียนผู

                                                           
11ปณิตา จิงหะรานนท,ปญหาเก่ียวกับการประชุมของบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พ.ศ.2556 หนา 

22-23. 
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ถือหุน บันทึกรายงานการประชุม งบดุล และเอกสารอ่ืนๆ ของบริษัทท่ีอยูท่ีสํานักงานทะเบียนของ

ทางราชการ11

12 ในกฎหมายบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ผูถือหุนมีสิทธิขอตรวจสอบสัญญา 

จดหมายโตตอบ เอกสารทางภาษี และเอกสารทางการเงินตางๆ ของบริษัท เพ่ือพิสูจนความทุจริต

ของกรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหารได โดยการขอตรวจจะตองทําตามเวลาท่ีเหมาะสมและมี

วัตถุประสงคท่ีชอบ 

ข. สิทธิไตถาม ซักถาม การดําเนินงานของบริษัทจากกรรมการ 

ค. สิทธิรองขอใหทางราชการตั้งผูตรวจบริษัทในกรณีท่ีจําเปน 12

13 

ง. สิทธิฟองขอใหเพิกถอนมติของท่ีประชุมใหญผูถือหุน ซ่ึงเปนการฝาฝน

ขอบังคับหรือกฎหมาย 

จ. สิทธิฟองกรรมการผูปฏิบัติงานใหเกิดความเสียหายแกบริษัท 

 2) การจัดการบริษัทของผูถือหุนในลักษณะกระทํารวมกัน  

 การจัดการบริษัทในลักษณะกระทํารวมกันนี้ คือ การจัดการในรูปของการประชุมใหญ

ผูถือหุน (Shareholders’ Meeting)และการออกเสียงลงคะแนนโดยการลงมติในท่ีประชุม 

กิจการท่ีมักจะกระทําในท่ีประชุมใหญผูถือหุน คือ การลงมติแตงตั้งถอดถอนกรรมการ 

การรับรองหรือการแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับ การวางนโยบายการคาของบริษัทการใหความยินยอม

ในเรื่องตางๆ ซ่ึงไมใชกิจการบริษัท รวมท้ังการมีมติใหกรรมการกระทําการหรืองดเวนกระทําการ

บางอยาง 

เนื่องจากท่ีประชุมใหญผูถือหุนมีอํานาจแตงตั้ง ถอดถอนกรรมการ วางนโยบายการคา 

และตัดสินใจเรื่องสําคัญๆ ท่ีมีผลกระทบอยางมากตอกิจการของบริษัท สิทธิในการจัดการบริษัทของผู

ถือหุนท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ การจัดการโดยผานท่ีประชุมใหญผูถือหุนนั่นเอง ซ่ึงกฎหมายบริษัทของแตละ

ประเทศตางมีบทบัญญัติเก่ียวกับการประชุมผูถือหุนไวท้ังสิ้น 

ตามประมวลกฎหมายแพงละพาณิชยของไทย มาตรา 1176 ไดบัญญัติไวอยางชัดเจนวา 

ผูถือหุนท่ัวทุกคนมีสิทธิจะเขาประชุมในท่ีประชุมใหญไดเสมอ ไมวาจะเปนประชุมชนิดใดคราวใด ซ่ึง

                                                           
12ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1139, 1140, 1197, 1199 วรรคหน่ึง และ 1207 วรรคสอง. 
13ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 1215-1219. 
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แสดงใหเห็นวา กฎหมายไทยไดรับรองสิทธิในการเขาประชุมผูถือหุนเปนสิทธิพ้ืนฐาน ของผูถือหุน  

ทุกคน  

2.8 ลักษณะและชนิดของการประชุม 

 ดังท่ีไดกลาวมาแลว แมกรรมการจะเปนผูบริหารกิจการในฐานะเปนตัวแทนหรือผูแทนของ

บริษัท  แตกรรมการจะบริหารกิจการตามอําเภอใจตนเองไมได โดยกฎหมายกําหนดใหการจัดการ

บริษัทจะทําได ในมาตรา 1144 วา “บรรดาบริษัทจํากัด ใหมีกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนดวยกัน

จัดการตามขอบังคับบริษัท และอยูในความครอบงําของท่ีประชุมใหญแหงผูถือหุนท้ังปวง” จงึทําให

เห็นไดวาท่ีประชุมใหญแหงผูถือหุนอยูเหนือกรรมการอีกชั้นหนึ่ง 13

14เปนการใหอํานาจผูถือหุนท้ังหลาย

ซ่ึงมีสวนไดเสียในกิจการแตไมอาจเขาไปบริหารบริษัทได ใชสิทธิในการดูแลครอบงําการบริหาร

กรรมการโดยใชเครื่องมือท่ีสําคัญผานมติของท่ีประชุมผูถือหุน ถือเปนการบริหารโดยทางออม  

ท่ีประชุมใหญจึงมีอํานาจควบคุมการจัดการของกรรมการบริษัท ตามมาตรา 1168 (4) 

บัญญัติวา “กรรมการตองรับผิดชอบรวมกันในประการตางๆ ดั่งจะกลาวตอไปนี้ คือ...(4) บังคับการ

ใหเปนไปโดยถูกตองตามมติของท่ีประชุมใหญ”หากกรรมการไปเรียกประชุมลงมติขัดกับมติท่ีประชุม

ใหญ ผูถือหุนยอมรองขอใหเพิกถอนมติของกรรมการได 14

15 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 3747/2526 คณะกรรมการตองอยูในความครอบงําของท่ีประชุมใหญแหง

ผูถือหุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1144 และตองรับผิดรวมกันในการบังคับการ

ใหเปนไปโดยถูกตองตามมติของท่ีประชุมใหญ ตาม มาตรา 1168 (4) กรณีแตงตั้งผูจัดการแทนในการ

จัดการธุรกิจของบริษัทนั้น แมขอบังคับของบริษัทจะไดใหอํานาจคณะกรรมการไวอยางกวางขวาง แต

เม่ือกรณีการแตงตั้งผูจัดการแทนรายนี้ไดมีการนําเขาสูท่ีประชุมใหญแหงผูถือหุนมาแลว 2 ครัง้ ใน

การประชุมครั้งท่ี 3 มีปญหาเก่ียวกับสิทธิออกเสียงของผูถือหุนบางราย ประธานท่ีประชุมจึงไดขอ

เลื่อนการประชุมไป ซ่ึงเทากับวาท่ีประชุมมีมติใหเลื่อนการประชุมไป โดยปญหาดังกลาวยังถือวาคาง

                                                           
14ประเสริฐ ประภาสะโนบล ,คําบรรยายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะหุนสวนและบริษัท 

(กรุงเทพมหานคร:วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พ.ศ.2519) หนา 208 
15ทิพยชนก รตัโนสถ ,คําอธิบายเรียงมาตรา กฎหมายลักษณะหางหุนสวนและบริษัท (กรุงเทพมหานคร:โครงการ

ตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พิมพครั้งท่ี 6 พ.ศ.2556)  หนา 370. 
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พิจารณาเพ่ือรอการลงมติอยู ท่ีประชุมผูถือหุนหาไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทนําเรื่องนี้ไป

ประชุมพิจารณาลงมติกันเองแตอยางใดไม อํานาจของกรรมการเก่ียวกับเรื่องนี้เห็นไดวาถูกจํากัดให

อยูในความครอบงําของท่ีประชุมใหญแหงผูถือหุนดังกลาวตลอดมาแตตน คณะกรรมการจําตองงด

เวนการกระทําเพ่ือรอปฏิบัติการใหเปนไปโดยถูกตองตามมติของท่ีประชุมใหญซ่ึงจะมีข้ึนในคราว

ตอไป การท่ีคณะกรรมการถือโอกาสรวบรัดประชุมลงมติเก่ียวกับเรื่องนี้จึงเปนการกระทําท่ีฝน

เจตนารมณของท่ีประชุมผูถือหุน และขัดตอกฎหมายดังกลาวอยางชัดแจง นับเปนมติท่ีไมชอบอันอาจ

ทําใหผูถือหุนเสียหาย ผูรองเปนผูถือหุนชอบท่ีจะขอใหเพิกถอนเสียได 

ดังนั้นคําพิพากษาฎีกาจึงเห็นไดวาท่ีประชุมใหญผูถือหุนจึงมีอํานาจควบคุมการจัดการบริษัท

ของกรรมการบริษัทไดอยางเต็มท่ี  รวมท้ังผูถือหุนอํานาจรองขอใหเพิกถอนมติของกรรมการท่ีฝน

เจตนารมณของท่ีประชุมผูถือหุนไดอีกดวย 

การประชุมใหญผูถือหุน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติไวในมาตรา 1171 

วา “ใหมีการประชุมผูถือหุนท่ัวไปเปนประชุมใหญภายในหกเดือนนับแตวันท่ีไดจดทะเบียนบริษัท 

และตอนั้นไปก็ใหมีการประชุมเชนนี้ครั้งหนึ่งเปนอยางนอยทุกระยะเวลาสิบสองเดือน  

การประชุมเชนนี้ เรียกวาประชุมสามัญ 

การประชุมใหญคราวอ่ืนบรรดามีนอกจากนี้ เรียกวาประชุมวิสามัญ” 

เห็นไดวาการประชุมใหญนั้นแบงไดเปน 2 ชนิด คือการประชุมสามัญ และการประชุม

วิสามัญ15

16 

1. การประชุมใหญสามัญ (General Meeting) กฎหมายไดบัญญัติใหกระทําไวเปน 2  

ข้ันตอนดังนี้ 

(1) การประชุมใหญสามัญครั้งแรก ตามมาตรา 1171 บัญญัติวา “ใหมีการประชุมผู 

ถือหุนท่ัวไปเปนประชุมใหญภายในหกเดือนนับแตวันท่ีไดจดทะเบียนบริษัท” กฎหมายกําหนดใหตอง

มีการประชุมใหญครั้งแรกนับแตวันจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดแลว เพ่ือใหผูถือหุนไดมีโอกาสรับรูการ

ดําเนินการของบริษัทในระยะแรกวาจะทําอะไรบาง กรรมการไดดําเนินการเรียบรอยหรือไมอยางไร  

                                                           
16พินิจ ทิพยมณี ,หลักกฎหมายหุนสวนและบริษัท (บริษัท สํานักพิมพวิญูชน จํากัด พ.ศ.2553 พิมพครั้งท่ี 6)   

หนา 241-245. 
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การประชุมใหญสามัญครั้งแรกตองเรียกประชุมภายใน 6 เดือนนับแตวันท่ีไดจดทะเบียนบริษัท  

(2) การประชุมใหญสามัญครั้งตอๆไป กฎหมายบังคับวาตองจัดใหมีการประชุมใหญ  

ของผูถือหุน ปละ 1 ครั้ง เปนอยางนอย เปนการนําเสนอและขออนุมัติท่ีประชุมใหญ ไมวาจะเปนเรื่อง 

รายงานกิจการของบริษัท อนุมัติงบดุลประจําป การจายเงินปนผล เลือกตั้งกรรมการใหม ตั้งผูสอบ

บัญชี ปรึกษาในเรื่องกิจการตางๆ เปนตน เพ่ือใหกิจการดังกลาวดําเนินการไปได เรื่องนี้กฎหมาย

กําหนดไวชัดเจนหากกรรมการจะกําหนดขอบังคับใหเปนอยางอ่ืน เชนใหมีการประชุมใหญ 3 ป ตอ

ครั้งขอบังคับดังกลาวไมมีผล และมีความผิดตามกฎหมาย 

2. การประชุมวิสามัญ (Extraordinary Meeting) กฎหมายบัญญัติไวในมาตรา 1171  

วรรคสามวา “การประชุมใหญคราวอ่ืนบรรดามีนอกจากนี้ เรียกวาประชุมวิสามัญ” อาจเกิดเนื่องจาก

กรรมการตองการความเห็นหรือขออนุมัติในบางเรื่องจากท่ีประชุมใหญ หากรอใหถึงวันประชุมใหญ

สามัญจะไมทันการ เปนเรื่องเรงดวนตองใหท่ีประชุมใหญวินิจฉัย อาจเกิดความเสียหายจากการ

บริหารได อาจมีข้ึนได 3 ประการ ดังนี้ 

ก. เม่ือกรรมการเห็นสมควรเรียกประชุม (มาตรา 1172 วรรคหนึ่ง) หาก 

เกิดจากความจําเปนท่ีตองทําหรือนอกเหนืออํานาจของกรรมการจําเปนตองอาศัยมติจากท่ีประชุม

ใหญเพ่ือใหอํานาจ เชนมีการตั้งขอบังคับวาหากกรรมการตองการประมูลงานท่ีเกินกวา 10 ลานบาท

ตองขออนุมัติจากท่ีประชุมใหญเสียกอน จะรอใหถึงการประชุมสามัญประจําป คงไมทันการกรรมการ

จึงอาจเรียกประชุมวิสามัญเพ่ือใหกิจการของบริษัทดําเนินการไปได  

คําพิพากษาฎีกาท่ี 452/2518 ขอบังคับกําหนดวาการประชุมวิสามัญจะเรียก  

เม่ือใดก็ไดเม่ือคณะกรรมการเห็นสมควร ฉะนั้นการประชุมซ่ึงเรียกโดยกรรมการเพียงคนเดียวโดย

กรรมการคนอ่ืนมิไดรูเห็นดวย จึงเปนการประชุมท่ีไมชอบ 

ข. เม่ือบริษัทขาดทุนถึงครึ่งจํานวนทุนของบริษัท ถือเปนการประชุมท่ีกฎหมาย  

บังคับใหตองกระทํากรรมการจะใชดุลยพินิจไมได หากไมทํากรรมการมีความผิดตามกฎหมายเพ่ือแจง

ใหผูถือหุนทราบการขาดทุนนั้น (มาตรา 1172 วรรคสอง) เหตุผลเพ่ือใหผูถือหุนไดรับทราบผลการ

ดําเนินงานของบริษัท เพ่ือรวมคิดวาจะเลิกหรือจะดําเนินธุรกิจตอในลักษณะใดตามท่ีท่ีประชุมใหญมี

มต ิ

DP
U



28 
 

ค. เม่ือผูถือหุนมีจํานวนรวมกันไมนอยกวา 1 ใน 5 แหงจํานวนหุนของบริษัท 

เขาชื่อกันทําหนังสือรองขอใหเรียกประชุม โดยในหนังสือรองขอตองระบุวาตองการเรียกประชุมเพ่ือ

อะไร อาจเนื่องจากผูถือหุนเห็นวากรรมการบริหารงานมีปญหาหรือมีเหตุกระทบกับกิจการของบริษัท

ท่ีตองแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ือหาทางออกในการแกปญหาเรงดวนนี้  ผูถือหุนรวมกันไมนอยกวา 1 

ใน 5 ของจํานวนทุนของบริษัทรองขอใหกรรมการเรียกประชุมได  แตหากกรรมการเพิกเฉยหรือไม

สนใจคนรองขอเรียกประชุมภายใน 30 วัน นับแตวันท่ียื่นคํารอง ผูรองท้ังหลายหรือผูถือหุนคนอ่ืนๆ 

รวมกันไมนอยกวา 1 ใน 5 แหงจํานวนทุนของบริษัทจะเรียกประชุมเสียเองก็ได (มาตรา 1173 และ 

1174)  

ง. ถามีตําแหนงวางลงในจํานวนผูสอบบัญชีใหกรรมการนัดเรียกประชุมวิสามัญ  

เพ่ือใหเลือกตั้งข้ึนใหมใหครบจํานวน (มาตรา 1211) อาจเนื่องจากผูสอบบัญชีตายหรือลาออก 

กฎหมายบังคับใหตองเรียกประชุม เพ่ือใหมีการเลือกผูสอบบัญชีคนใหม  

2.9 ระเบียบวาระในการประชุม 

ในการประชุมใชวาจะนําเรื่องใดเขามาประชุมกันได ตองมีการวางแผนกําหนดวัตถุประสงค

ของการประชุมเปนขอๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการประชุมท่ีตั้งไว  

เรื่องท่ีจะนําเขาสูการพิจารณาในท่ีประชุม เรียกวา “ระเบียบวาระการประชุม” ตรงกับ

ภาษาอังกฤษวา Agenda แตในภาษาอเมริกันใชคําวา Order of Business เพ่ือใหเปนภาษาของตนท่ี

ตางไปจากภาษาอังกฤษ 

ในการตระเตรียมการประชุม ประธานตองพิจารณาวัตถุประสงคของการประชุม และ

ตระเตรียมระเบียบวาระการประชุมในทางราชการจะมีรูปแบบท่ีกําหนดไวแนนอน แตในทางธุรกิจจะ

ไมมีรูปแบบเครงครัด โดยถือเอาความสะดวกของผูเขาประชุมเปนขอพิจารณา โดยจะพิจารณาวาใคร

จะเขาประชุมในแตละวาระ ถาบางคนจะไมเขาประชุมในบางเรื่องก็จะจัดระเบียบวาระใหเหมาะกัน 

หรือบางทีจะมีผูเขาประชุมบางคนจะออกจากท่ีประชุมหลังจากไดอภิปรายความเห็นไปแลว ตาม

วาระท่ีตองการมีสวนรวม 
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ในบางกรณี บุคคลบางคนตองการประชุมเพียงวาระเดียว ก็อาจจะจัดใหเปนวาระแรก หรือ

จะขอให “รอพรอม” เพ่ือจะเชิญเขาประชุมเม่ือถึงวาระดังกลาว ซ่ึงวิธีนี้จะมีประโยชนมากในการลด

เวลาท่ีจะเสียเวลาในท่ีประชุมกับบางเรื่องท่ีไมเก่ียวของ หรือไมสนใจ 

ระเบียบวาระการประชุม เปรียบเสมือนหัวใจของการประชุม เพราะเปนสิ่งสําคัญท่ีกอใหเกิด

การประชุม เพ่ือใหไดมาซ่ึงความคิดเห็น หรือขอตกลงรวมกัน การบรรจุเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือพิจารณา

เขาเปนระเบียบวาระการประชุม เปนอํานาจของประธานในทางปฏิบัติเลขานุการมักไดรับมอบหมาย

ใหเขียนระเบียบวาระการประชุมเพ่ือใหประธานตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น จึงควรยึด

หลักการเขียนดังนี้คือ  

1. พิจารณาถึงวัตถุประสงคของการประชุมใหถองแทเพ่ือท่ีจะไดกําหนดวาระการประชุมให  

บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

2. จัดวาระการประชุมใหถูกตองโดยเรียงลําดับอยางมีเหตุผลตอกัน เพ่ือใหการประชุม  

เปนไปอยางมีระบบและตอเนื่อง ซ่ึงตามปกติจะมีอยูดวยกัน 5 วาระ ดังตอไปนี้  

 วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ ประธานอาจแจงใหทราบถึงเหตุผลท่ีจัด

ประชุม หรือมีเรื่องอ่ืนใดก็ตามท่ีเห็นวาเปนประโยชนและท่ีประชุมควรรับทราบ เชนแนะนําสมาชิก

ใหม  การบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบภัยอัคคีภัย เปนตน 

 วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว ซ่ึงควรจะตองระบุวาเปนรายงานการ

ประชุมครั้งท่ีเทาไร พรอมท้ังวัน เดือน ป ดวยการรับรองรายงานการประชุมนั้น อาจกระทําไดโดยให

ท่ีประชุมมีเวลาอานชั่วครู หากไมไดอานมาลวงหนา หรือประธานอาจใหเลขานุการอานใหท่ีประชุม

ฟง โดยท่ีถามีสิ่งใดซ่ึงมิไดเปนไปตามขอตกลงของท่ีประชุมครั้งท่ีแลว ก็สามารถทักทวงเพ่ือแกไขได 

แตวามิใชการนําเรื่องท่ีตกลงกันแลวมาอภิปรายใหม เม่ือท่ีประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุม

แลวโดยไมมีการแกไข ประธานและเลขานุการจะลงลายมือชื่อและวันท่ีในตอนทายของรายงานการ

ประชุม 

 วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง หนังสือเวียนสํานักนายกรัฐมนตรีใหใชคําวา “เรื่องแจงเพ่ือทราบ” 

ไดแก เรื่องท่ีคางพิจารณาจากการประชุมครั้งท่ีแลว ซ่ึงอาจมีสาเหตุจากตองเลื่อนการพิจารณามาเปน
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ครั้งนี้ หรือตองปดประชุมหรือเปนเรื่องท่ีมีผูไดรับมอบหมายจากท่ีประชุมใหไปดําเนินการและนํามา

รายงานตอท่ีประชุม 

 วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ไดแก เรื่องท่ีเปนหัวขอสําคัญท่ีตองจัดใหมีการประชุมข้ึน 

เชน การกําหนดราคาผลิตภัณฑใหม การแตงตั้งคณะทํางานประชาสัมพันธ เปนตน 

 วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) บางครั้งอาจมีเรื่องท่ีสมาชิกตองการแจงใหท่ีประชุมทราบ โดยไม

เก่ียวกับวัตถุประสงคของการประชุมหรืออาจจะเปนเรื่องท่ีไมสามารถบรรจุในวาระการประชุมไดทัน 

ก็จะนํามาเสนอในวาระเรื่องอ่ืนๆ แตท้ังนี้ ตองเปนเรื่องท่ีไมมีประเด็นขอโตแยงในเนื้อหา 16

17 

 ดังนั้น ระเบียบวาระการประชุมในวาระท่ี 4  ถือเปนหัวขอสําคัญท่ีทําใหตองมีการจัดการ

ประชุมข้ึน ควรตองกําหนดและแจงใหท่ีประชุมทราบกอน เพ่ือใหท่ีประชุมนํามาพิจารณาโดยผานการ

ตัดสินใจของท่ีประชุมวา เรื่องดังกลาวจะมีแนวทางปฏิบัติหรือมีการเสนอเพ่ือพิจารณาวาท่ีประชุมจะ

ตัดสินใจใหดําเนินการอยางไรสวนในวาระอ่ืนๆ นั้น การนําวาระเขาพิจารณาในท่ีประชุมจะเปนท่ีไม

เก่ียวกับวัตถุประสงคของการประชุมหรืออาจจะเปนเรื่องท่ีไมสามารถบรรจุในวาระการประชุมไดทัน

ไมใชเรื่องสําคัญเหมือนดังเชนวาระการประชุมในวาระท่ี 4  จึงจะนําเรื่องนี้มาใชเปนแนวทางในการ

วิเคราะหตอไป 

2.10 ลําดบัช้ันทางกฎหมายของประกาศคณะรกัษาความสงบแหงชาติ 

 เม่ือวิเคราะหและสรุปไดวา 17

18ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติมีสภาพบังคับเปน

กฎหมายแลว นํามาสูการพิจารณาเรื่องการจัดลําดับชั้นทางกฎหมายของประกาศคณะรักษาความ

สงบแหงชาติ จากการพิจารณาแนวการจัดลําดับชั้นของไทย พบวาเปนการจัดลําดับชั้นโดยอาศัยการ

พิจารณาจากองคกรผูบัญญัติกฎหมายเปนหลัก  แตอยางไรก็ตามจะนําแนวทางการจัดลําดับชั้นทาง

กฎหมายในภาวะปกติมาพิจารณาจากองคกรผูบัญญัติกฎหมายนั้นไมอาจนํามาทําการวินิจฉัยไดในใน

กรณีคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ีตราข้ึนในระหวางสถานการณปฏิวัติ เนื่องจากการยึด

อํานาจของคณะรักษาความสงบแหงชาติไดทําใหคณะปฏิวัติเปนผูใชอํานาจท้ังทางบริหาร และทางนิติ

                                                           
17สมิต สัชฌุกร,เทคนิคการจัดประชุม (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพสายธาร พ.ศ.2547) หนา 104-105. 
18สมชาย ปรีชาศิลปกุล ,ปญหาทางกฎหมายบางประการเก่ียวกับการปฏิวัติ วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2539 หนา 128. 
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บัญญัติ การตรากฎระเบียบ คําสั่งตางๆ ข้ึนใชบังคับไมอาจแยกแยะไดวาเปนการใชอํานาจขององค

ฝายนิติบัญญัติ หรือในฐานะฝายบริหาร การนําเอาแนวทางการจัดลําดับชั้นทางกฎหมายในยามปกติ

มาใชกับการจัดลําดับชั้นทางกฎหมายของคําสั่งหรือประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมิอาจ

กระทําได  

 แนวทางการจัดลําดับชั้นทางกฎหมายของประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดมีความ

คิดเห็นของนักกฎหมายใหพิจารณาจากเนื้อหาในประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาตินั้น กลาวคือ  

 “ศักดิ์ ( Hierarchy) ทางกฎหมายของประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ อาจพิเคราะหได

จากเนื้อหาของประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 2 (ลงวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ.2520) มีศักดิ์เทารัฐธรรมนูญ

เพราะใหยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 

10 (ลงวันท่ี 7 พฤศจกิายน พ.ศ.2520 มีศักดิ์เทาประมวลรัษฎากร เพราะมีขอความแกไขเพ่ิมเติม

ประมวลรัษฎากร”  

 การพิจารณาถึงลําดับชั้นทางกฎหมายของประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ตอง

พิเคราะหคําสั่งแตละฉบับๆ ไป คือการพิจารณาวาประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติแตละฉบับมี

เนื้อหาสอดคลองกับกฎหมายในลําดับใดก็จะมีสถานะทางกฎหมายเชนเดียวกัน เชน ประกาศคณะ 

รสช. ฉบับท่ี 3 เรื่องการสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มีผลเปนการยกเลิกรัฐธรรมนูญ 

ประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้ก็มีฐานะเทียบเทารัฐธรรมนูญ ประกาศคณะ รสช.ฉบับท่ี 35 เรื่องปรับปรุง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2518 เปนการแกไขกฎหมายพระราชบัญญัติ 

ประกาศฉบับนี้ก็มีฐานะเทียบเทาพระราชบัญญัติ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 42 เรื่องกําหนด

ประเภท ขนาด เง่ือนไขอุตสาหกรรมท่ีจะไดรับการสงเสริม มีเนื้อหาใกลเคียงกับพระราชกฤษฎีกาตาม

พระราชบัญญัติสงเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ.2497 ประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้จึงมีสถานะเปนพระราช

กฤษฎีกาตามแนวทางพิเคราะหดังกลาว แนวทางการวินิจฉัยลําดับชั้นทางกฎหมายของคําสั่งท่ีตราข้ึน

โดยคณะปฏิวัติ ดวยวิธีการพิเคราะหจากเนื้อหาของคําสั่งคณะปฏิวัติฉบับนั้นๆ สวนหนึ่งเปนผลมา

จากการท่ีระบบกฎหมายของไทยไมมีการแบงแยกเนื้อหาของกฎหมายวาลักษณะเชนใด จึงจะตอง

ตราเปนกฎหมายลําดับพระราชบัญญัติหรือกฎหมายลําดับรองแตพิจารณาจากองคกรผูบัญญัติ

กฎหมายเปนสําคัญ 
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 ผลจากการจัดลําดับชั้นทางกฎหมายของประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ดวยการ

พิเคราะหจากเนื้อหาของประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาตินั้นๆ วามีเนื้อหาสอดคลองกับ

กฎหมายลําดับใด ก็ใหถือวาประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติมีลําดับชั้นทางกฎหมาย

เชนเดียวกัน สงผลใหการแกไข ปรับปรุงหรือยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติในภายหลัง

ตองดําเนินไปโดยการบัญญัติกฎหมายในลําดับชั้นเดียวกันหรือสูงกวามาทําการยกเลิกจึงจะมีผลบังคับ

ใชตามกฎหมาย เชน ถาประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติมีเนื้อหาเทียบเทากับกับกฎหมายลําดับ

พระราชบัญญัติ การแกไขปรับปรุงประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติตองกระทําเปนกฎหมาย

ลําดับพระราชบัญญัติ ถาประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติมีเนื้อหาเทียบเทากฎกระทรวงการ

แกไขเปลี่ยนแปลงก็สามารถทําได ดวยการตรากฎกระทรวงข้ึนมาแกไขเนื้อหาของประกาศคณะรักษา

ความสงบแหงชาตินั้น 

2.11 คุณลักษณะผูเรียนแบบแบบ CCPR Model 

 การศึกษาในงานวิจัยเลมนี้ตองการนําไปสูปรัชญาการศึกษาจิตวิเคราะหและจิตสรางสรรค 

และสามารถพัฒนาไปสูทักษะในการคิดวิเคราะหและคิดสรางสรรคตอไป เพ่ือใหบรรลุผลตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว  ในทางปรัชญาทางการศึกษาไดจําแนกไว 18

19  ดังนี้ 

1. จิตวิเคราะห ผูท่ีมีจิตหรือคิดวิเคราะหนี้เขาควรตองมองสังคมใหรอบดานรูท่ีมาท่ีไปของ  

ปญหาในสังคมและเขาใจเหตุผลท่ีมาท่ีไปของสิ่งนั้นอยางชัดเจน ตองใชทักษะท่ีจําเปน  

- ทักษะการจับประเด็น 

- ทักษะการแยกแยะ 

- ทักษะการจัดหมวดหมู 

- ทักษะการสรปุ 

- ทักษะการประยุกตใช 

2. จิตสรางสรรค ผูมีจิตสรางสรรคนั้นคํานึงถึงความคิดใหมและการตอยอดจากสิ่งท่ีมีอยู  

                                                           
19ไพฑูรย สินลารัตน ,ปรัชญาการศึกษาเชิงสรางสรรคและผลิตภาพ (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยพ.ศ.2559) หนา 12-13. 
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มองเห็น และมองเห็นประโยชน และการใชสอยได รวมถึงการมองของใหมเพ่ิมเติม ตองใชทักษะท่ี

จําเปน 

- ทักษะการสงสยั 

- ทักษะการมองเหน็อะไรใหมๆ  

- ทักษะการตั้งคําถาม 

- ทักษะการแกปญหา/แกไข 

- ทักษะการเปลี่ยนแปลง 

ลักษณะคนรุนใหม : CCPR  

ลกัษณะแรกคือ การคิดวิเคราะห (Critical Mind) ในสังคมบริโภคนิยมเราจะตองใหผูเรียนมี

ความคิดวิเคราะหใหไดเพ่ือเขาจะไดเขาใจ เรียนรู และเขมแข็งและไมตกเปนเหยื่อของการโฆษณา

ชวนเชื่อท้ังเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมก็ตาม  

ลกัษณะท่ีสองคือ การคิดสรางสรรค (Creative Mind) เม่ือวิเคราะหวิจารณสิ่งใดแลวก็ควร

จะตองมีความคิดสรางสรรค คิดสิ่งใหมๆ ใหกับตนเองและสังคมดวย เพราะถาเพียงแตวิเคราะห

วิจารณก็จะไมมีอะไรเกิดข้ึนใหม  

ลักษณะท่ีสามคือ การมีผลผลิต (Productive Mind) เม่ือคิดสิ่งใหมๆ แลวก็จะตองนาเอา

ความคิดนั้นไปสูรูปธรรมคือ การมีผลผลิตใหมๆ ดวยคาของคนตองใหมีผลงานเปนท่ีประจักษ  

ลักษณะท่ีสี่คือ การมีความรับผิดชอบ (Responsible Mind) ไมวาจะคิดจะวิเคราะหจะสราง

สิ่งใหมอะไรก็ตามจะตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง  ตอสังคม ตอสิ่งแวดลอมภายนอกดวย ซ่ึงจะเปน

พ้ืนฐานสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมตอไป  

การสอนเชิงกาวหนา : CCPR MODEL  

เม่ือเปาหมายของการสอนเนนท่ี CCPR แลว กระบวนการสอนก็จะตองเปลี่ยนไปดวยนั่นคือ 

การสอนตองสอดคลองกันกับจุดมุงหมายดวยพรอมกันไป นั่นคือ ถาอยากใหผูเรียนคิดวิเคราะห เรา

จะตองจัดสภาพแวดลอมและกิจกรรมใหเขาไดวิเคราะหกันตลอดเวลา (Criticality-Based 

Instruction) ไมใชครูวิเคราะหใหดูเทานั้น เชนเดียวกัน  ในระบบการศึกษาแนวผลผลิตนิยมเชิง

สรางสรรคและการเนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะ CCPR นี้ ถือไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด และวิธีดา

เนินการทางการศึกษา เปนการเปลี่ยนกระบวนการทัศนใหม โดยการทาใหการศึกษามีเปาหมายท่ี

ชัดเจนข้ึน วาเราจะจัดการศึกษาเพ่ืออะไร ซ่ึงเปาหมายของเราคือ การท่ีจะใหการศึกษาเปนไปเพ่ือ
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การวิเคราะหวิจารณแลวนาไปสูการสราง การพัฒนา การไดมาซ่ึงผลผลิตใหมๆ และตองเปนผลผลิตท่ี

มีความคิดใหม และความคิดสรางสรรคอยูในตัวดวย 

นอกจากนั้นการสอนยังรวมถึงการจัดสภาพการเรียนการสอนและเง่ือนไขใหผูเรียนไดผลิต

หรือสรางผลงานออกมาเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน (Productivity-Based Instruction) ในสวนของความ

รับผิดชอบ การฝกความรับผิดชอบ ท่ีผูสอนจะตองฝกใหเขามีความรับผิดชอบตอตนเอง และสงัคมใน

สภาพท่ีเปนจริง (Responsibility-Based Instruction) และหลอหลอมใหเกิดเปนตัวตนของเขาเอง

ดวย การเรียนการสอนในแนวนี้นั้นนอกจากแบบอยาง ของผูสอนแลวยงัควรตองสอดแทรกใน

กิจกรรมการดาเนินการตางๆ ท้ังในชั้นเรียนและในชีวิตประจําวันดวย  
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บทท่ี 3 

หลักกฎหมายท่ีเก่ียวกับการประชุม และวิธีการเรียกประชุมของไทย 

และตางประเทศ 

 

 หลักกฎหมายท่ีเก่ียวกับการประชุมและวิธีการเรียกประชุมของประเทศไทย มีกฎหมายท่ี

เก่ียวของอยูหลายฉบับ มีการเปรียบเทียบกับกฎหมายในตางประเทศ ท้ังในประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศอินเดีย ประเทศอังกฤษ รวมท้ังบทสัมภาษณนักวิชาการ กรรมการบริษัท ผูถือหุน นัก

กฎหมาย และผูเก่ียวของกับการประชุมท้ังทางตรงและทางออม ดังนี้  

3.1  หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการเรียกประชุมของประเทศไทย 

 เสรีภาพของบุคคลในการทํางาน ถือเปนสิทธิเด็ดขาดตามรัฐธรรมนูญท่ีคุมครองแกพลเมือง

ของรัฐ รัฐไมสามารถอออกกฎหมายใดๆ มาขัดกับสิทธิเด็ดขาดได จะทําใหกฎหมายนั้นไมมีผลใช

บังคับ แมในการดําเนินการในการทํางานหรือประกอบธุรกิจนั้น พิจารณาจากรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 เรื่องแนวนโยบายพ้ืนฐานของรัฐ สวนท่ี 7 มาตรา 84 

บัญญัติวา “รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด... โดยตอง

ยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑท่ีควบคุมธุรกิจซ่ึงมีบทบัญญัติท่ีไมสอดคลองกับ

ความจําเปนทางเศรษฐกิจ... สงเสริม สนับสนุน การรวมกลุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ ตลอดท้ัง

การรวมกลุมของประชาชนเพ่ือดําเนินกิจการดานเศรษฐกิจ” ดังนั้นกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบริหารงาน

ในบริษัทนั้น รัฐตองใหการสนับสนุน สงเสริมใหเกิดความคลองตัว และเกิดความยุติธรรม ไมมีการเอา

รัดเอาเปรียบในการดําเนินงานสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ โดยอาจออกกฎหมายเพ่ือให

กิจการนั้นดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3.1.1 ลักษณะของบริษัทจํากัด เปรียบเทียบกับบริษัทมหาชนจํากัด 

รูปแบบการประกอบธุรกิจแบบ “บริษัทจํากัด” เปนรูปแบบท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด มี 

ความเหมาะสมหลายอยางในการเลือกประกอบธุรกิจในรูปแบบนี้ เชน ดําเนินการในนามกลุมบุคคล 

ตั้งแตการยึดถือ จําหนายจายโอนผลประโยชน และดําเนินการตางๆ รวมท้ังการดําเนินคดี  ซ่ึงทําให
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บุคคลท่ีรวมตัวกันนั้นมีสภาพเปนนิติบุคคล โดยมีบริษัทเปนผูรับผิดชอบ แทนท่ีจะตองรับผิดชอบเปน

การสวนตัว 

 บริษัทจํากัดจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ในบรษัิทมีการแบงทุน

เปนหุน มีมูลคาหุนเทาๆ กัน ผูถือหุนตางรับผิดจํากัดไมเกินจํานวนเงินท่ีตนสงใชไมครบมูลคาหุนท่ีตน

ถือ หากบริษัทประกอบธุรกิจมีผลกําไร ผูถือหุนจะไดรับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปนผล แต

เม่ือใดบริษัทขาดทุน ผูถือหุนไมตองรับผิดเปนการสวนตัวในหนี้ท่ีบริษัทกอข้ึน แตกตางจากการจัดตั้ง

องคกรธุรกิจในรูปแบบของบริษัทมหาชนจํากัด  ท่ีมีวัตถุประสงคท่ีจะเสนอขายหุนตอประชาชน และ

ประชาชนผูถือหุนมีความรับผิดไมเกินจํานวนเงินคาหุนท่ีตองชําระ ท้ังนี้ การดําเนินกิจการเปนไปตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ในบริษัทมหาชนจํากัด ตองมีผูจัดตั้งตั้งแต 15 คนข้ึน

ไป จะเสนอขายหุนตอประชาชนไดตอเม่ือผูเริ่มจัดตั้งไดจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิแลวจะตอง

เปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย โดยจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เปนหนวยงานควบคุมการเสนอขายหุนตอประชาชน 

 ลักษณะของบริษัทจํากัดนั้น  เปนไปตามมาตรา 1012 บัญญัติวา “อันวาสัญญาจัดตั้งหาง

หุนสวนหรือบริษัทนั้นคือสัญญาซ่ึงบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไปตกลงเขากันเพ่ือกระทํากิจการรวมกันดวย

ประสงคจะแบงปนกําไรอันจะพึงไดแตกิจการท่ีทํานั้น” 

 มาตรา 1096 บัญญัติวา “อันวาบริษัทจํากัดนั้นคือบริษัทประเภทซ่ึงตั้งข้ึนดวยแบงทุนเปน

หุนมีมูลคาเทาๆกันโดยมีผูถือหุนตางรับผิดจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินท่ีตนยังสงใชไมครบมูลคาของ

หุนท่ีตนถือ” 

 มาตรา 1097 บัญญัติวา “บุคคลใดๆตั้งแตสามคนข้ึนไปจะเริ่มกอการและตั้งเปนบริษัทจํากัด

ก็ไดโดยเขาชื่อกันทําหนังสือบริคณหสนธิและกระทําการอยางอ่ืนตามบทบัญญัติแหง  

ประมวลกฎหมายนี้” 

 แยกเปนลักษณะสําคัญไดดังนี้  

1) เปนกิจการท่ีตั้งข้ึนดวยแบงทุนเปนหุนมีมูลคาเทาๆ กัน หุนหนึ่งตองมีราคาไมต่ํากวา    

5 บาท  
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2) ผูถือหุนตางรับผิดจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินท่ีตนสงใชไมครบมูลคาหุนท่ีตนถือ (ลงทุน

เทาใดรับผิดเทานั้น)  จึงเปนเหตุผลใหบริษัทตองมีคําวา “จํากัด” ไวทายชื่อ ซ่ึงหมายถึง

จํากัดความรับผิดนั่นเอง 

3) ตองมีผูถือหุนตั้งแต 3 คนข้ึนไป 

4) คุณสมบัติของผูถือหุนไมเปนสาระสําคัญ หมายถึงผูถือหุนจะเปนใครก็ได ไมวาผูถือหุน

ตาย ลมละลาย หรือตกเปนผูไรความสามารถก็ไมกระทบถึงสถานะของบริษัท 

5) เปนกิจการท่ีมุงจะทํากําไร 

6) ตองจดทะเบียนเปนนิติบุคคลเสมอ (มาตรา 1111)  
 

3.1.2 วิธีการเรียกประชุมสามัญ และประชุมใหญวิสามัญ  

การเรียกประชุมไมวาจะเปนการประชุมสามัญ หรือการประชุมใหญวิสามัญก็ตาม เปนไป 

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1175 บัญญัติวา “คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญใหลง

พิมพโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองท่ีอยางนอยหนึ่งคราวกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน และ

สงทางไปรษณียตอบรับไปยังผูถือหุนทุกคนท่ีมีชื่อในทะเบียนของบริษัทกอนวันนัดประชุมไมนอยกวา

เจ็ดวัน เวนแตเปนคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญเพ่ือลงมติพิเศษ ใหกระทําการดังวานั้นกอนวันนัด

ประชุมไมนอยกวาสิบสี่วัน”   

มาตรานี้มีการแกไขเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย (ฉบับท่ี 18) พ.ศ. 2551 มาตรา 10 ใหยกเลิกความในมาตรา 1175 แหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย จากเดิมใหสงคําบอกกลาวเรียกประชุมทางหนังสือพิมพแหงทองท่ีอยางนอย 1 ฉบับ 

และตองลงไมนอยกวา 2 ครั้ง หรือสงทางไปรษณียไปยังผูถือหุนทุกคน กฎหมายใหทําอยางหนึ่งอยาง

ใดก็ได แตในกฎหมายปจจุบัน ใหปฏิบัติดังนี้ 

(1) ลงพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองท่ีอยางนอยหนึ่งคราวกอนวันนัดประชุมไมนอย

กวา 7 วัน (กฎหมายเดิมตองลงโฆษณาไมนอยกวา 2 ครั้ง) และ 

(2) สงทางไปรษณียตอบรับไปยังผูถือหุนทุกคนท่ีมีชื่อในทะเบียนของบริษัทกอนวันนัด

ประชุมไมนอยกวา 7 วัน 
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 กฎหมายกําหนดใหตองทําท้ังวิธีลงพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพทองท่ีอยางนอย 1 คราวและ

ตองสงคําบอกกลาวทางไปรษณียตอบรับดวย 

 มาตรานี้เปนการประกันสิทธิพ้ืนฐานของผูถือหุนในการท่ีจะไดรับหนังสือแจงการประชุม

สามัญหรือวิสามัญตามแตกรณี เปนการลวงหนาในเวลาตามสมควร เพ่ือใหผูถือหุนไดทราบวาตนจะ

มาเขาประชุมในเรื่องอะไร จะตองลงคะแนนเสียงในเรื่องอะไร เปนมติธรรมดาหรือมติพิเศษ 0

1 

 พิจารณาจากหลกัเกณฑในขอแรก “หนงัสอืพิมพแหงทองท่ี” นั้นมีความหมายเพียงใด 

จะตองเปนหนังสือพิมพท่ีจัดพิมพข้ึนในทองท่ีนั้นโดยเฉพาะ หรือหมายแตเพียงวาหนังสือพิมพนั้นมี

จําหนายในทองท่ีนั้นเทานั้น เชน บริษัทจํากัดท่ีจดทะเบียนท่ีจังหวัดเชียงใหมจะเรียกประชุมใหญโดย

การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ จะลงโฆษณาในหนังสือพิมพไทยรัฐซ่ึงจัดพิมพข้ึนท่ีกรุงเทพ แตสงไป

จําหนายในเชียงใหมดวยไดหรือไม หรือจะตองโฆษณาในหนังสือพิมพทางเหนือซ่ึงจัดพิมพข้ึนท่ี

เชียงใหมเองโดยเฉพาะเทานั้น ปญหานี้ถาพิจารณาตามเจตนารมณของกฎหมายซ่ึงตองการเพียงการ

ประกาศใหผูถือหุนทราบวาจะมีการประชุมใหญเทานั้นแลว คําวาหนังสือพิมพแหงทองท่ีก็นาจะ

หมายถึงหนังสือพิมพท่ีมีจําหนายท่ัวไปในทองท่ีก็เพียงพอแลว ไมจําตองจํากัดลงไปถึงวาตองเปน

หนังสือพิมพท่ีจัดพิมพข้ึนในทองท่ีนั้นโดยเฉพาะ 1

2นั่นคือไมจํากัดวาตองลงพิมพในหนังสือพิมพของ

ภูมิภาคใด หรือหนังสือพิมพชนิดไหน กฎหมายเปดกวางขอใหเปนการประกาศทางหนังสือพิมพ

เทานั้นเปนพอ 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 384/2506 มาตรา 1175 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวา

ดวยคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญบริษัทจํากัด  เพียงแตบังคับใหสงคําบอกกลาวนัดประชุมกอนวัน

นัดประชุมไมนอยกวา 7 วันเทานั้น และไมมีกฎหมายใดบังคับวาตองใหถึงผูถือหุนกอนวันนัดประชุม

ไมนอยกวา 7 วันดวย ฉะนั้นเม่ือจําเลยเปนผูชําระบัญชีไดสงคําบอกกลาวทางไปรษณียกอนวันนัด

ประชุมไมนอยกวา 7 วันและโจทกซ่ึงเปนผูถือหุนก็ไดรับ ยอมถือวาจําเลยสงถูกตองตามกฎหมายแลว 

โจทกจะไดรับวันใดหาเปนขอสําคัญไม   

                                                           
1ทิพยชนก รตัโนสถ ,คําอธิบายเรียงมาตรา กฎหมายลักษณะหางหุนสวนและบริษัท อางแลว หนา 411. 
2ประเสริฐ ประภาสะโนบล ,คําบรรยายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะหุนสวนและบริษัท อางแลว   

หนา 215. 
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โดยสรุป ขอใหสงคําบอกกลาวหรือประกาศครบ  7 วัน ผูถือหุนจะไดรับหรือไม ถือวาไดสง

ถูกตองตามกฎหมายแลว  

3.1.3 รายละเอียดของคําบอกกลาวคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญ  

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1175 วรรคสองบัญญัติวา “คําบอกกลาวเรียก 

ประชุมใหญนั้น ใหระบุสถานท่ี วัน เวลา และสภาพแหงกิจการท่ีจะไดประชุมปรึกษากัน และใหกรณี

ท่ีเปนคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญเพ่ือลงมติพิเศษใหระบุขอความท่ีจะนําเสนอใหลงมติดวย”  

กฎหมายยังกําหนดรายละเอียดของคําบอกกลาวคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญตอไปอีกวา  

จะตองระบุสถานท่ี วัน เวลา และสภาพแหงกิจการท่ีจะไดประชุมปรึกษากัน 

 คําวา “สภาพแหงกิจการท่ีจะไดประชุมปรึกษากัน” หมายถึงเรื่องตางๆ ท่ีจะนําเขาปรึกษา

กันในท่ีประชุมซ่ึงนิยมเรียกกันวาระเบียบวาระการประชุมนั่นเอง 2

3 

3.1.4 ผลและสภาพบังคับทางกฎหมายของการไมลงพิมพโฆษณาคําบอกกลาวและไมสง  

ไปรษณียตอบรับ เพ่ือเรียกประชุมใหญ   

(1) ผลของการนัดเรียกประชุมท่ีผิดกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา  

1195 บัญญัติวา “การประชุมใหญนั้นถาไดนัดเรียกหรือไดประชุมกันหรือไดลงมติฝาฝนบทบัญญัติใน

ลักษณะนี้ก็ดีหรือฝาฝนขอบังคับของบริษัทก็ดีเม่ือกรรมการหรือผูถือหุนคนหนึ่งคนใดรองข้ึนแลวให

ศาลเพิกถอนมติของท่ีประชุมใหญอันผิดระเบียบนั้นเสียแตตองรองขอภายในกําหนดเดือนหนึ่งนับแต

วันลงมตินั้น” นั่นคือหมายรวมถึงการไมเรียกประชุมตามมาตรา 1175 มีผลใหมติของท่ีประชุมใหญ

นั้นอาจถูกศาลเพิกถอนได  

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3623-3624/2527 หนังสือเชิญผูถือหุนมาประชุม ก็คือคําบอกกลาว  

ประชุมใหญตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 1175 เม่ือหนังสือลงวันท่ี 18 มกราคม 

2523 แตฝากสง ณ ท่ีทําการไปรษณียเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2523 นับถึงวันประชุมใหญคือวันท่ี 27 

มกราคม ไดเพียง 4 วัน คําบอกกลาวนัดเรียกประชุมใหญจึงสงใหแกผูถือหุนกอนวันนัดประชุมไมครบ 

7 วัน เปนการฝาฝนประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1175 การนัดเรียกประชุมใหญจึงไม

                                                           
3ประเสริฐ ประภาสะโนบล ,คําบรรยายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะหุนสวนและบริษัท อางแลว หนา 

216. 
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ชอบและเปนผลใหมติของท่ีประชุมใหญในวันดังกลาวเปนมติอันผิดระเบียบตามมาตรา 1195 โจทก

ซ่ึงเปนผูถือหุนรองขอใหเพิกถอนมติของท่ีประชุมใหญภายในกําหนด 1 เดือน นับแตวันท่ี 27 

มกราคม 2523 อันเปนวันประชุมใหญของบริษัทจําเลย ศาลจึงตองเพิกถอนมติของท่ีประชุมใหญ

ดังกลาวเสียตามมาตรา 1195 

(2) ตามพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียนหางหุนสวนจํากัด 

บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิพ.ศ. 2499 มาตรา 17 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนด

ความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียนหางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2535 บัญญัติวา “บริษัทจํากัดใดไมลงพิมพโฆษณาคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญไมสงคําบอก

กลาวไปยังผูถือหุนหรือไมระบุสถานท่ี วัน เวลาและสภาพแหงกิจการท่ีจะไดประชุมปรึกษากันในคํา

บอกกลาวตามมาตรา 1175แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวางโทษปรับไมเกินสอง

หม่ืนบาท”  

 กลาวคือหากบริษัทจํากัดใดไมลงพิมพโฆษณาคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญไมสงคําบอก

กลาวไปยังผูถือหุนหรือไมระบุสถานท่ี วัน เวลาและสภาพแหงกิจการท่ีจะไดประชุมถือเปนความผิด มี

ระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 

(3) ตามพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียนหางหุนสวนจํากัด 

บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิพ.ศ. 2499 มาตรา 25 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนด

ความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียนหางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2535 บัญญัติวา “ในกรณีท่ีบริษัทจํากัดใดกระทําความผิดตามมาตรา 7 ถึงมาตรา 24 กรรมการ

ของบริษัทนั้นหรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทนั้นตองระวางโทษปรับไมเกินหา

หม่ืนบาท” 

 กลาวคือหากบริษัทจํากัดใดไมลงพิมพโฆษณาคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญไมสงคําบอก

กลาวไปยังผูถือหุนหรือไมระบุสถานท่ี วัน เวลาและสภาพแหงกิจการท่ีจะไดประชุมถือเปนความผิด 

ตามมาตรา 17 แลวกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทยังมีระวางโทษ

ปรับไมเกินหาหม่ืนบาทอีกดวย 
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3.1.5 คําวนิจิฉัยขอกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎกีา ตามบันทึกเรื่องการรับจด 

ทะเบียนขอบังคับและการควบบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เลขเสร็จ   

ท่ี 75/2536 

 เนื้อหาในประเด็นท่ีสอง กําหนดวา ขอบังคับจะกําหนดวา "คณะกรรมการอาจมีมติโดยไมมี 

การประชุมไดถากรรมการทุกคนเห็นชอบดวยกับมติเชนวานั้นและลงลายมือชื่อของตนไวในเอกสาร

ซ่ึงแสดงถึงมตินั้น" ไดหรอืไม 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาประเด็นท่ีสองเห็นวาความมุงหมายของการท่ี  

กฎหมายกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการนั้นตองการใหกรรมการแตละคนไดมีการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นรวมกันเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัทใหเปนไปโดยเหมาะสมฉะนั้นกรณีท่ีจะถือวาเปนการ

ประชุมคณะกรรมการจะตองดําเนินการใหกรรมการไดมีโอกาสเสนอขอคิดเห็นกอนมีมติเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งและโดยท่ีมาตรา 80*(12) แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ไดกําหนดวาการ

ประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ท้ังหมดและการวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมากของท่ีประชุมประกอบกับบทบัญญัติมาตรา  96*(13) 

ก็ไดกําหนดใหบริษัทมหาชนจํากัดตองจัดใหมีรายงานการประชุมคณะกรรมการเก็บรักษาไว  ณ.

สํานักงานใหญโดยคณะกรรมการตองจัดทําใหแลวเสร็จภายในสิบสี่วันนับแตวันประชุมดวยแลวกรณี

ยอมเห็นไดวาการมีมติของคณะกรรมการเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัทจะตองจัดใหมีการประชุม

เพ่ือใหกรรมการไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและมีมติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดไวเสมอสวน

วิธีการประชุมจะจัดใหมีข้ึนโดยวิธีการเชนใดยอมเปนไปตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นเหมาะสม

เพ่ือประโยชนของบริษัทแตการท่ีจะกําหนดในขอบังคับของบริษัทวาคณะกรรมการอาจมีมติโดยไมมี

การประชุมไดถากรรมการทุกคนเห็นชอบดวยกับมติเชนวานั้นโดยลงลายมือชื่อของตนไวในเอกสารซ่ึง

แสดงถึงมตินั้นเปนการกําหนดไวในลักษณะท่ียืนยันวาคณะกรรมการสามารถมีมติในเรื่องใดๆ ไดทุก

เรื่องโดยไมตองจัดใหมีการประชุมก็ไดจึงเปนขอบังคับท่ีไมตรงตอความประสงคของมาตรา  80 แหง

พระราชบัญญัติดังกลาว 
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 กลาวโดยสรุปเห็นวามติเวียนโดยไมจัดประชุมคณะกรรมการไมอาจรับจดทะเบียนได

เนื่องจากสงผลใหเปนการหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามกฎหมาย และ บริษัทไมสามารถกําหนดขอบังคับให

มติกรรมการสามารถทําเปนมติเวียนโดยไมตองจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทได  

3.1.6 ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับท่ี74/2557  เรื่องการประชุมผานสื่อ  

อิเล็กทรอนิกส 3

4 

โดยท่ีเทคโนโลยีปจจุบันทําใหผูรวมประชุมท้ังภาครัฐและภาคเอกชนสามารถปรึกษาหารือกัน

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไดโดยสะดวกแมจะมิไดอยูในสถานท่ีเดียวกันท้ังยังเปนการประหยัดตนทุนและ

ระยะเวลาในการจัดการประชุมและการเดินทางไปรวมประชุมดวยและปจจุบันมีการใชวิธีการประชุม

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในการประกอบธุรกิจกันอยางแพรหลายแตกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันยัง

ไมเปดชองใหดําเนินการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยมีผลบังคับใชไดตามกฎหมายสมควรมี

กฎหมายกลางเพ่ือกําหนดใหการประชุมบางอยางท่ีกฎหมายตางๆบัญญัติใหตองประชุมสามารถ

กระทําผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยมีผลบังคับใชตามกฎหมายไดอีกทางหนึ่งดวยคณะรักษาความสงบ

แหงชาติจึงมีประกาศดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ในประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาตินี้  

“การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส” หมายความวาการประชุมท่ีกฎหมายบัญญัติใหตองมี

การประชุมท่ีกระทําผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยผูรวมประชุมอยางนอยหนึ่งในสามขององคประชุมตอง

อยูในท่ีประชุมแหงเดียวกันและผูรวมประชุมท้ังหมดตองอยูในราชอาณาจักรขณะท่ีมีการประชุมแม

จะมิไดอยูในสถานท่ีเดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหวางกันได

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

“ผูรวมประชุม” หมายความรวมถึงกรรมการอนุกรรมการเลขานุการและผูชวยเลขานุการ 

ของคณะกรรมการหรอืคณะอนกุรรมการ 

ขอ 2 ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาตินี้ไมใชบังคับแก  

(1)  การประชุมของสภาผูแทนราษฎรวุฒิสภาและรัฐสภา 

                                                           
4ราชกิจจานุเบกษาหนา 11 เลม 131 ตอนพิเศษ124ง4กรกฎาคม 2557 
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(2)  การประชุมเพ่ือจัดทําคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล 

(3)  การประชุมเพ่ือดําเนินการตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจางของสวนราชการราชการสวน

ทองถ่ินรัฐวิสาหกิจองคการมหาชนและหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

(4)  การประชุมอ่ืนท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

ขอ 3 การประชุมตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหตองมีการประชุมนอกจากจะดําเนินการตาม

วิธีการท่ีบัญญัติไวในกฎหมายแตละฉบับแลวผูทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมจะกําหนดใหจัดการ

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ไดและใหมีผลเชนเดียวกับการประชุมตามวิธีการท่ีบัญญัติไวใน

กฎหมายหามมิใหประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในเรื่องท่ีมีการกําหนดชั้นความลับตามระเบียบวาดวย

การรักษาความปลอดภัยแหงชาติและเรื่องอ่ืนท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

ขอ 4 การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตองเปนไปตามมาตรฐานการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ 5 การสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะสงโดยจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสก็ไดในการนี้ผูมีหนาท่ีจัดการประชุมตองจัดเก็บสําเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมไวเปนหลักฐานโดยจะจัดเก็บในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได  

ขอ 6 ในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสผูมีหนาท่ีจัดการประชุมตอง 

(1) จัดใหผูรวมประชุมแสดงตนเพ่ือรวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสกอนรวมการประชุม 

(2) จัดทํารายงานการประชุมเปนหนังสือ 

(3) จัดใหมีการบันทึกเสียงหรือท้ังเสียงและภาพแลวแตกรณีของผูรวมประชุมทุกคน 

ตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุมในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสเวนแตเปนการประชุมลับและใหถือเปน  

สวนหนึ่งของรายงานการประชุม 

ขอ 7 ในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสหากมีกรณีท่ีตองจายเบี้ยประชุมใหแกผูรวมประชุม

ใหจายเบี้ยประชุมแกผูรวมประชุมซ่ึงไดแสดงตนเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสได  
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ขอ 8 ใหถือวาการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาตินี้

เปนการประชุมโดยชอบดวยกฎหมายและหามมิใหปฏิเสธการรับฟงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามประกาศ

คณะรักษาความสงบแหงชาตินี้เปนพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายท้ังในคดีแพง

คดีอาญาหรือคดีอ่ืนใดเพียงเพราะเหตุวาเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส  

ขอ 9 การกําหนดมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสตามขอ4 ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศคณะรักษา

ความสงบแหงชาตินี้ใชบังคับโดยคํานึงถึงความสะดวกในการจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวย  

3.1.7 มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ .ศ.  

2557 ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 โดยท่ีประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับท่ี 74/2557 เรื่องการประชุมผานสื่อ 

อิเล็กทรอนิกสลงวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ.2557 กําหนดใหการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตองเปนไป

ตามมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด (รายละเอียดตามภาคผนวก) รัฐมนตรีวาการกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงออกเปนประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารกําหนดเปนมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

3.1.8 สถานท่ีในการเรียกประชุมผูถือหุน ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด  

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา101 วรรคสองบัญญัติวา “สถานท่ีท่ีจะใชเปนท่ีประชุมตาม 

วรรคหนึ่งตองอยูในทองท่ีอันเปนท่ีตั้งสํานักงานใหญของบริษัทหรือจังหวัดใกลเคียงเวนแตขอบังคับจะ

กําหนดไวเปนอยางอ่ืน” ในการประชุมของบริษัทมหาชนจํากัดในเรื่องสถานท่ีคอนขางกําหนดไวอยาง

ชัดเจน 
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3.2  หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการเรียกประชุมของตางประเทศ 

3.2.1 ปญหาในการใชการดําเนินการประชุมท่ีสะดวกและทันสมัย 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการกลาวถึง “virtual-only shareholder meeting”5

 โดยเฉพาะตามมาตรา 211 (DGCL)

 ซ่ึง 

หมายถึงการประชุมผูถือหุนท่ีจะจัดข้ึนโดยใชออนไลนเทคโนโลยีไมตองมีการประชุมพบปะตัวตนกัน 

(without a corresponding in-person meeting) สวนการประชุม“hybrid shareholder 

meeting” เปนการรวมประชุมผูถือหุนจะไดรับอนุญาตใหแสดงความคิดเห็นโดยทางออนไลน 

 Delaware General Corporation Law (DGCL)ไดตระหนักถึงความสําคัญในการประชุม

ประจําป โดยนําความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนใหม มาใชกับกระบวนการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัท สมาชิกสภานิติบัญญัติเดลาแวรนําการแกไขมาตรา 211 ใน  DGCL ท่ีจะอนุญาตให บริษัท ใช

วิธีการ virtual-only shareholder meeting และhybrid shareholder meeting มาใชได 

6

- บริษัทนํามาเปนมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือตรวจสอบวาการแสดงความเห็นของแตละคน 

 คณะกรรมการโดยอาศัยอํานาจตามกฎบัตร หรือ

กฎหมายอาจกําหนดสถานท่ีประชุมของผูถือหุน หรือจะเปนดุลยพินิจวาจะจัดใหมีการประชุม

ระยะไกล (remote communication) นอกจากนี้ในมาตรา 211แสดงใหเห็นวาผูถือหุนสามารถใช

อินเทอรเน็ตหรือรูปแบบการประชุมระยะไกลได ถาเปนเรื่อง(1) การเขารวมประชุม (participate)(2) 

การนําเสนอ (be deemed present)และ (3) การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุนประจําป  

ถาเปนสามเง่ือนไขท่ีกลาวมาขางตนนี้สามารถทําได  โดย 

และรับผลของการออกเสียงลงคะแนนของการประชุมผูถือหุนหรือผูไดรับคะแนนสูงสุดจากผูถือหุน

ของบรษิทั 

                                                           
5Online Shareholder Participation in Annual Meetings  อางจาก

https://corpgov.law.harvard.edu/2012/07/19/online-shareholder-participation-in-annual-meetings/ 
6Online Shareholder Participation in Annual Meetings  อางแลว p.2/6 
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- บริษัทนํามาเปนมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือใหผูถือหุนท่ีมีคะแนนสูงสุดไดมีสวนรวมแสดง

ความเห็นในการประชุม รวมท้ังมีโอกาสไดอานหรือไดยินกระบวนการประชุมท่ีเกิดข้ึน  

และอยูในกระบวนการนั้นพรอมๆ กัน และยังมีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นสงไปยังผูถือหุนได  และ

บริษัทยังคงบันทึกคะแนน และดําเนินการอ่ืน ๆ ในท่ีประชุมได  

Specifically, under Section 211, a board, if authorized by its charter or by laws, may 

determine the place of a meeting of shareholders, or, in its sole discretion, 

determine that the meeting should be held solely by means of remote 

communication. In addition, Section 211 provides that shareholders can use the 

Internet or another form of “remote communication” to (1) participate, (2) be 

deemed present, and (3) vote at an annual shareholder meeting if the following 

three conditions are met: 

• The company takes reasonable measures to verify that each person deemed 

present and permitted to vote at the meeting is a shareholder or the holder 

of a valid proxy from a company shareholder;  

• The company takes reasonable measures to provide such shareholders and 

proxy holders a reasonable opportunity to participate in the meeting—

including an opportunity to read or hear the proceedings as they happen 

substantially and concurrently with such proceedings—and to vote on 

matters submitted to the shareholders; and  

• The company maintains a record of votes and other actions taken at the 

meeting.  

            อีกทั้งใน DGCL ไดบัญญัติไวอยางชัดเจนวากรรมการสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการ

หรือคณะอนุกรรมการไดโดยวิธีการประชุมทางโทรศัพท (Conference telephone) หรือโดย

อุปกรณการติดตอสื่อสารอ่ืนๆ (Other communication equipment) ท่ีสามารถทําใหผูเขารวม

ประชุมทุกคนสามารถไดยินซ่ึงกันและกันได “...may participate in a meeting of such board, 

or committee by means of which all persons participating in the meeting can hear 
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each other…”6

7โดยบัญญัติวา ภายใตหนังสือจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือกฎหมายบังคับสมาชิกของ

คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการสามารถมีสวนรวมในการประชุม โดยวิธีการประชุมในหลาย

รูปแบบไมวาโดยทางโทรศัพท หรือเครื่องมือติดตอสื่อสารอ่ืนใดท่ีใหกรรมการทุดคนท่ีมีสวนรวมใน

การประชุมสามารถไดยินซ่ึงกันและกัน และมีสวนรวมในท่ีประชุมดังท่ีกลาวมานี้ใหถือเปนการประชุม

ตอหนากัน จะเห็นไดวา การกําหนดรูปแบบของเทคโนโลยีท่ีนํามาใชกับการประชุมตาม DGCLท่ีตอง

สามารถทําใหกรรมการทุกคนท่ีเขารวมประชุมสามารถไดยินซ่ึงกันและกันได  

เดิมกอนท่ีจะมีการแกไขบทบัญญัติของ DGCL ตามท่ีเปนอยูในปจจุบันดังกลาวขางตน 

DGCL ไดกําหนดรูปแบบของเทคโนโลยีท่ีจะนํามาใชกับการประชุมคณะกรรมการได โดยการประชุม

ทางโทรศัพท ( Conference telephone) หรือโดยอุปกรณการติดตอสื่อสารท่ีคลายคลึงกัน 

(Similar communication equipment) การใชคําวา “คลายคลึง” ( Similar) ตามบทบัญญัติ

เดิมนั้น ทําใหรูปแบบของเทคโนโลยีท่ีจะนํามาใชกับการประชุมมีขอจํากัดท่ีตองมีลักษณะคลายคลึง

กับการประชุมทางโทรศัพทเทานั้น ซ่ึงทําใหเทคโนโลยีรูปแบบอ่ืนๆ เชน การประชุมผานทางจอภาพ 

(Videoconference) ไมสามารถนํามาใชกับการประชุมได ดังนั้น จึงไดมีการแกไขบทบัญญัติดังกลาว

โดยเปลี่ยนจากคําวา “คลายคลึง” (Similar communication equipment) เปน “อ่ืนๆ” (Other 

                                                           
 7 Delaware Code Annotated (2004)§141 (i) “Unless otherwise restricted by the 

certificate of incorporation or bylaws, members of the board of directors of any corporation, or 

any committee designated by the board, may participate in a meeting  of such board, or 

committee by means of conference telephone or other communications equipment by means of 

which all person participating in the meeting can hear each other, and participation in a meeting 

pursuant to this subsection shall constitute presence in person at the meeting.” Delaware Code 

Annotated (2004).Retrieved July 7, 2012, from http://delcode.delaware.gov/title8/c001/sc04.อาง

จาก ปณิตา จิงหะรานนท “ปญหาและผลทางกฎหมายเก่ียวกับการประชุมกรรมการบริษัทจํากัด ตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

พ.ศ.2556 หนา 65-66. 
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communication equipment) เพ่ือใหกรรมการสามารถนําเทคโนโลยีการติดตอสื่อสารท่ีมีอยูใน

ปจจุบันมาใชกับการประชุมไดมากข้ึน 7

8 

 อยางไรก็ตามถอยคําท่ีวา “เทคโนโลยีท่ีนํามาใชตองสามารถทําใหกรรมการทุกคนท่ีเขา

ประชุมสามารถไดยินซ่ึงกันและกัน” (By mean so which all persons participating in the 

meeting can hear each other) ยังคงเปนขอจํากัดรูปแบบของเทคโนโลยีท่ีจะนํามาใชกับการ

ประชุมอยู ดวยเหตุนี้บทบัญญัติของ DGCL ท่ีแกไขใหมจึงยังไมยอมรับการประชุมโดยการ Chat-

room หากกรรมการไมสามารถไดยินซ่ึงกันและกันได โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ Chat-roomโดยพิมพ

ขอความผานทางคอมพิวเตอรเพ่ือสื่อสารโตตอบกัน โดยผูท่ีสนทนาไมสามารถเห็นหนาและไดยินเสียงซ่ึง

กันและกันได8

9 

 สวนในกฎหมายบริษัทตนแบบ (Model Business Corporation Act: MBCA.)ไดบัญญัติ

ยอมรับการประชุมโดยวิธีการติดตอสื่อสารทางเทคโนโลยี โดยกําหนดไวอยางชัดเจนวา 

คณะกรรมการสามารถอนุญาตใหกรรมการแตละคนสามารถเขารวมประชุมหรือจัดประชุมโดยวิธีการ

ติดตอสื่อสารใดๆได โดยกรรมการไมจําเปนตองประชุมในสถานท่ีเดียวกัน 9

10 MBCA ไดกําหนด

ลักษณะของเทคโนโลยีท่ีจะนํามาใชกับการประชุม ซ่ึงตองทําใหกรรมการทุกคนท่ีเขารวมประชุม

สามารถไดยินซ่ึงกันและกันอยางพรอมๆกัน ระหวางการประชุม “...the board of directors may 

                                                           
8 James I.Holzman and Thomas A Mullen.  (2001). A new Technology frontier for 

Delaware corporations.  Delaware Law Review 4.  Retrieved July 7, 2012, from 

http://www.lexis.com. อางจาก ปณิตา จิงหะรานนท  
9 Ibid.อางจาก ปณิตา จิงหะรานนท 
10Model Business Corporation Act 2000 §8.20 (b)“Unless the articles of incorporation or 

bylaws provide otherwise, the board of directors may permit any or all directors to participate in 

a regular or special meeting. by, or conduct the meeting through the use of, any means of 

communication by which all directors participating may simultaneously hear each other during 

the meeting. A directors participating in the meeting by this means is deemed to be present in 

person at the meeting.” The American Bar Foundation. Model Business Corporation Act 

2000/01/02 Supplement (2000).p.74. 
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permit any or all directors to participate in a regular or special meeting by, or 

conduct the meeting through the use of, any means of communication by which all 

directors participating may simultaneously hear each other during the meeting…” 

วิธีการติดตอสื่อสารตามรูปแบบท่ีกฎหมายดังกลาวกําหนด และนํามาใชอยูในปจจุบัน คือ การประชุม

ผานทางจอภาพ (Videoconference) และการประชมุทางโทรศัพท (Conference telephone 

call) 

 และนอกจากนี้ Section 145 ของ Model Business Corporation Act ไดยอมรับใหมีการ

ลงมตินอกท่ีประชุมได ซ่ึงหลายมลรัฐไดนําหลักนี้ไปบัญญัติไวในกฎหมายบริษัทของตน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในรัฐเดลาแวร ตาม DelawareCorporationLawSection228  ยังกําหนดใหการลงมติโดยไม

มีการประชุมนี้สามารถทําไดโดยไมตองใหผูถือหุนทุกคนเห็นพองตองกันโดยมีเง่ือนไขเพียงแตใหผูถือหุน

ท่ีหุนไมนอยกวาจํานวนหุนข้ันต่ําท่ีสามารถลงมติในเรื่องนั้นไดในท่ีประชุมผูถือหุนถาหากไดมีการประชุม

ผูถือหุนทุกรายท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไดเขาประชุมดวย ไดลงนามเห็นชอบในมตินั้น 10

11 

 รัฐในอเมริกาสวนใหญท่ีนําการประชุมทางออนไลนมาใชในการประชุมผูถือหุน มีการกําหนด

เง่ือนไขเก่ียวกับการแสดงความเห็นในเรื่องท่ีจะประชุมโดยใชออนไลนในเรื่องดังนี้  

- การออกเสียงลงคะแนนในการประชุม 

- การมีโอกาสไดเห็นและไดยินในกระบวนเขาการประชุมเทาท่ีทําได 

- การถามคําถาม 

- ทุกคนไดมีการฟงคําแถลงของผูถือหุนอ่ืนๆ  

Most states that allow online participation in shareholder meetings impose 

conditions on such participation. Generally, most such states require that a 

shareholder participating in a shareholder meeting online be able to: 

• Vote during the meeting;  

• See and hear the proceedings contemporaneously;  

                                                           
11 Delaware Corporation Law, Section 228. อางจาก ปณิตา จิงหะรานนท 
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• Ask questions; and  

• Have their remarks heard by other shareholders.  

 ประโยชนท่ีไดจากการนําการประชุมออนไลนมาใชในการประชุมผูถือหุน  

 การมีสวนรวมในการประชุมโดยใชออนไลนเปนสวนในการแสดงความคิดเห็น เปนการนํา

เทคโนโลยมีาใชในการเพ่ือปรับปรุงการกํากับดูแลกิจการโดยใหผูถือหุนมีสิทธิในการเขารวม และมี

สวนรวมในการประชุมผูถือหุนโดยไมคํานึงถึงวาเขาเปนกรรมการหรือมีตําแหนงใดๆ ในบริษัทหรือไม 

เปนการเพ่ิมหนทางในการสื่อสารกันระหวางผูถือหุน ผูจัดการและกรรมการบริษัท 

 การมีสวนรวมของผูถือหุนออนไลนในการประชุมผูถือหุนจะชวยใหบริษัท 

- ไดใชประโยชนจากเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนใหมๆ ในสังคม. 

- ผูถือหุนไดเขาถึงการประชุมไมวาพวกเขาจะอยูท่ีไหน 

- เปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีไมอาจเขามาประชุมได อาจมีเหตุผลจากความจําเปนทางรางกายท่ี

ไมอาจเขาประชุมได ไดมีโอกาสเขาถึงและแสดงความคิดเห็นในกระบวนการประชุม

ประจําป 

- เปนการประหยัดคาใชจายของบริษัทและของผูถือหุนเชนเดียวกัน 

- ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมของการประชุมประจําป (นั่นคือการลดการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดของการประชุมประจําป เปนการลดการเดินทางโดยการบริหาร

จัดการของคณะกรรมการและผูถือหุน) และ 

- เพ่ิมการมีสวนรวมในการประชุมเปนการใหผูถือหุนไดมีโอกาสออกเสียงลงคะแนน

ออนไลนไดโดยตรงในระหวางการประชุม 

Benefits of Online Shareholder Participation in Shareholder Meetings 

Online participation in shareholder meetings presents an opportunity, through the 

use of technology, to improve corporate governance by allowing shareholders to 

attend and participate in shareholder meetings, regardless of their location, and to 

increase communications among shareholders, management and directors. 
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Online shareholder participation in a shareholder meeting allows a company to: 

• Take advantage of emerging and social technologies, 

• Reach shareholders wherever they are located, 

• Give shareholders (including shareholders that might not be physically able to 

attend a shareholder meeting in person) the opportunity to access and 

participate in the annual meeting process, 

• Achieve potential cost savings for companies and shareholders alike, 

• Reduce the environmental impact of the annual meeting (i.e., lower the 

carbon footprint of annual meetings by reducing travel by management, the 

board and shareholders), and 

• Enhance retail participation in meetings by allowing such shareholders to vote 

directly online during the meeting. 

 ในประเทศอินเดีย 

 ในประเทศอินเดีย มีการรับรองการประชุมโดยการใชประชุมทางไกล ในการประชุม

คณะกรรมการโดยผานทางวีดีโอตามกฎหมาย  (Board Meeting through video conferencing 

under Companies Act) และเปนหนาท่ีของกรรมการท่ีจะ11

12 

- ใหกรรมการท่ีมีความประสงคทําการประชุม ใหทําหนังสือไปยังประธานกรรมการ 

(Chairperson/CS) เพ่ือเขารวมประชุมผานวิดีโออยางนอยลวงหนา 3 วัน (ยกเวน

ประธานกรรมการสละสิทธิเห็นวาไมตองมีการสงลวงหนา 3 วันก็ได)หรือในกรณีท่ี

ประธานกรรมการนั้นจะเขามีสวนรวมในการประชุม 

- ในการเริ่มตนของการประชุม   ใหคณะกรรมการทุกทานท่ีจะประชุมผานทางการประชุม

ดวยวีดีโอจะตองระบุในบันทึกถึง – ชื่อของพวกเขาสถานท่ี การยืนยันเก่ียวกับความ

                                                           
12Board Meeting through video conferencing under Companies Act อางจาก 

http://www.caclubindia.com/articles/board-meeting-through-video-conferencing-under-

companies-act-19219.asp 
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ชัดเจนในการไดยิน การไดเห็นของการมีสวนรวม  การยืนยันเก่ียวกับวาระตางๆ ในการ

ประชุม และยืนยันวาไมมีใครอ่ืนท่ีไมเก่ียวของเขารวม หรือมีการเขาถึงการดําเนินการ

ของการประชุมในสถานท่ีของการประชุมนี้  

- มีการยืนยันตัวเองกอนท่ีจะพูดในวาระการประชุมใด ๆ 

- มีการยืนยันตัวเองกอนท่ีจะออกเสียงลงคะแนนในการประเด็นท่ีเขาตองการคัดคาน  

- มีการรับรองรางรายงานการประชุมภายใน 7 วันของการเวียนหนังสือประชุม 

Duties of Directors: 

• Director to intimate, in writing, to Chairperson/CS regarding his intention to 

participate through video conferencing, at least 3 days in advance (unless waived by 

Chairperson), else he will be taken as participating in person. 

• At the beginning of the meeting, all directors participating through video 

conferencing to state on record – their name, location, confirmation regarding clarity 

in hearing/seeing other participants, confirmation regarding receipt of agenda of 

meeting and confirmation that no one other than the concerned director is attending 

or having access to the proceedings of the meeting at their location. 

• To identify themselves before speaking on any agenda. 

• To identify themselves before casting their vote on any motion which is objected 

to. 

• To confirm the draft minutes within 7 days of circulation. 

3.2.2 ปญหาในการลงพิมพโฆษณา เพ่ือเรียกประชุมใหญสามัญ ในกฎหมายบริษัท 

ของอังกฤษ 

พระราชบัญญัติบริษัทจํากัด 2006  สวนท่ี 13 (มติและการประชุม) บทท่ี 3 เรื่องมติท่ีประชุม 

( Companies Act 2006) (c. 46) Part 13 — (Resolutions and meetings)   Chapter 3 — 

Resolutions at meetings 
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 กลาวถึงอํานาจของสมาชิกในการเรียกใหกรรมการบริษัทประชุมสามัญ มาตรา 303 อน ุ6 

ใหอํานาจในการเรียกประชุมสามัญ อาจเรียกประชุมโดยทางจดหมายหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสก็

ได และตองไดรับการรับรองความถูกตองโดยบุคคลหรือบุคคลท่ีทําตนฉบับเทานั้น 

 กฎหมายอังกฤษไมไดกําหนดใหการเรียกประชุมสามัญมีการสงเฉพาะแตโดยจดหมาย ( in 

hard copy form)เทานั้น แตระบุทางเลือกใหกรรมการบริษัทอาจสงในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส(in 

electronic form) ก็ได โดยใหเปนอํานาจของกรรมการท่ีจะเลือกสงดวยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด 

303 Members’ power to require directors to call general meeting 

(1) The members of a company may require the directors to call a general 

meeting of the company. 

(2) The directors are required to call a general meeting once the company 

has received requests to do so from— 

(a) members representing at least the required percentage of such of  

The paid-up capital of the company as carries the right of voting at general 

meetings of the company (excluding any paid-up capital held as 

treasury shares); or 

(b) in the case of a company not having a share capital, members who 

represent at least the required percentage of the total voting rights of all 

the members having a right to vote at general meetings. 

(3) The required percentage is 10% unless, in the case of a private company, 

more than twelve months has elapsed since the end of the last general meeting— 

(a) called in pursuance of a requirement under this section, or 

(b) in relation to which any members of the company had (by virtue  

of an enactment, the company’s articles or otherwise) rights with respect to the 

circulation of a resolution no less extensive than they would have had if the meeting 

had been so called at their request, 
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in which case the required percentage is 5%. 

(4) A request— 

(a) must state the general nature of the business to be dealt with at  

The meeting, and 

(b) may include the text of a resolution that may properly be moved  

and is intended to be moved at the meeting. 

(5) A resolution may properly be moved at a meeting unless— 

(a) it would, if passed, be ineffective (whether by reason of  

Inconsistency with any enactment or the company’s constitution or otherwise), 

(b) it is defamatory of any person, or 

(c) it is frivolous or vexatious. 

(6) A request— 

(a) may be in hard copy form or in electronic for m, and 

(b) must be authenticated by the person or persons making it. 

มาตรา 308 ยังไดกําหนดถึงรายละเอียดวิธีการลงพิมพโฆษณาการประชุมสามัญ (Notice of a 

general meeting of a company must be given) ทําได 3 วิธี ดังนี้  

1. ทําโดยทางจดหมาย(in hard copy form) 

2. ทางอิเลคทรอนิคส (in electronic form)  

3. หรือโดยวิธีการประกาศผานทางเวปไซด (website)โดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งก็ได 

308 Manner in which notice to be given 

 Notice of a general meeting of a company must be given— 

(a) in hard copy form, 

(b) in electronic form, or 

(c) by means of a website (see section 309), 

or partly by one such means and partly by another. 
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มาตรา 309 ยังไดระบุถึงรายละเอียดวาหากมีการโฆษณาโดยเฉพาะท่ีกระทําผานทางเวปไซดตอง

กระทําดังนี้ 

(1) ตองเปนการประชุมท่ียังมีการประชุมอยู (a meeting is not validly) 

(2) ถาบริษัทตองการแจงใหสมาชิกทราบโดยผานทางเวปไซดตอง 

a. กําหนดวาระท่ีใชในการประชุม 

b. ตองระบุสถานท่ี วัน และเวลาการประชุมและ 

c. ถาเปนการประชุมของบริษัทมหาชน ตองระบุวาเปนการประชุมสามัญประจําป

หรอืไม 

ในอนุมาตรา 3 หากเปนการประชุมทางเวปไซด  ตองมีการประกาศตลอดระยะเวลาตั้งแต

เริ่มตนจนสิ้นสุด และจะถอดขอความทางเวปไซดออกไดตองใหการประชุมเสร็จสิ้นแลวเทานั้น  

309 Publication of notice of meeting on website 

(1) Notice of a meeting is not validly given by a company by means of a 

website unless it is given in accordance with this section. 

(2) When the company notifies a member of the presence of the notice on 

the website the notification must— 

(a) state that it concerns a notice of a company meeting, 

(b) specify the place, date and time of the meeting, and 

(c) in the case of a public company, state whether the meeting will be  

An annual general meeting. 

(3) The notice must be available on the website throughout the period        

beginning with the date of that notification and ending with the conclusion of the 

meeting. 
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3.2.3 ปญหาในเรื่องระยะเวลาในการโฆษณา เพ่ือเรียกประชุมสามัญ 

กฎหมายบรษิทัของอังกฤษ 

มาตรา 304 ไดกําหนดหนาท่ีของกรรมการบริษัทในการเรียกประชุมสามัญตามมาตรา 303 

ใหกรรมการตองเรียกประชุมภายใน 21 วัน นับจากวันท่ีกรรมการตองการประชุม และตองการจัดวัน

ประชุมหลังจากไดรับเอกสารการประชุม (the notice ) ไมมากกวา 28 วัน  

กฎหมายอังกฤษไดกําหนดใหกรรมการตองสงคําบอกกลาวเรียกประชุมสามัญกอนวันนัด

ประชุมภายใน 21 วันกอนการประชุม และตองจัดใหมีการประชุมภายใน 28 วัน โดยกําหนดไว 2 

เง่ือนไขท่ีกรรมการมีหนาท่ีตองปฏิบัติ 

304 Directors’ duty to call meetings required by members 

(1) Directors required under section 303 to call a general meeting of the 

company must call a meeting— 

(a) within 21 days from the date on which they become subject to the 

requirement, and 

(b) to be held on a date not more than 28 days after the date of the  

notice convening the meeting. 

กฎหมายบริษัทญ่ีปุน ใน Companies Act (Act No. 86 of July 26, 2005)13

มาตรา 299 (1) การเรียกประชุมผูถือหุน 

ในการเรียกประชุมผูถือหุนกรรมการจะตองสงหนังสือบอกกลาวใหผูถือหุนไมนอยกวาสอง

สัปดาหกอนวันประชุมผูถือหุน หรือถากําหนดเวลาใหสั้นกวานี้ตองระบุไวในขอบังคับของบริษัท  

(Notice of Calling of Shareholders' meetings) Article 299. 

 

(1)  In order to call the shareholders meeting, the directors shall dispatch the 

notice thereof to the shareholders no later than two weeks (or one week if the Stock 

Company is not a Public Company, except in cases where the matters listed in item 

                                                           
13http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=338223#A956 
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(iii) or (iv) of paragraph (1) of the preceding Article are decided, (or if a shorter period 

of time is provided for in the articles of incorporation in cases where the Stock 

Company is a Stock Company other than the Company with Board of Directors, such 

shorter period of time)) prior to the day of the shareholders meeting. 

(2) The notice referred to in the preceding paragraph shall be in writing in the 

following cases: 

(i) Where the matters listed in item (iii) or (iv) of paragraph (1) of the 

preceding Article are decided; or 

(ii) Where the Stock Company is a Company with Board of Directors. 

(3) In lieu of the dispatch of the written notice referred to in the preceding 

paragraph, the directors may dispatch the notice by an Electromagnetic Method, with 

the consent of the shareholders, in accordance with the provisions of the applicable 

Cabinet Order. In such cases, such directors shall be deemed to have dispatched the 

written notice under such paragraph. 

(4) The notice under the preceding two paragraphs shall specify or record the 

matters listed in each item of paragraph (1) of the preceding article. 

ขอเสนอแนวทางท่ีดีท่ีสุดของสหรัฐอเมริกาในการนําการประชุมออนไลนมาใชในการประชุม

13

14จัดการใหผูถือหุนท่ีจะนําเสนอขอความเห็นท่ีจะผานการเชื่อมตอโทรศัพทหรือวิดีโอโดยกําหนด

ระยะท่ีเหมาะสมโดยกําหนดเวลาท่ีจะตองบอกกลาวลวงหนาของการประชุม เชน ตองใชเวลา15-20 

วันท่ีบริษัทตองแจงใหทราบลวงหนา 

• Arrange for a shareholder to present his/her shareholder proposal in-person 

or through telephone or video connection 

                                                           
14 Online Shareholder Participation in Annual Meetings อางแลว หนา 6/6. 
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o Requiring a reasonable amount of time for a shareholder to make 

such a request in advance of the meeting (e.g., 15 – 20 days notice to 

the company) 

3.2.4 ปญหาในการกําหนดวาระอ่ืนๆ ในการประชุมและเรื่องการกําหนดสถานท่ีใน 

การประชุม 

ในกฎหมายอังกฤษไมไดกําหนดถึงรายละเอียดวาเนื้อหาของการประชุมตองเปนอยางไร  

วาระแตละอยางแตกตางอยางไร เพียงกําหนดวาในรายงานการประชุมตองกําหนดวาระ วัน เวลา 

วันท่ี และสถานท่ีของการประชุมเทานั้น กําหนดไวในมาตรา 311 

มาตรา 311 เนื้อหาท่ีจะระบุในประกาศของการประชุมใหญสามัญ  

(1) หนังสือเชิญประชุมสามัญของบริษัท จะตองกําหนดเวลาและวันท่ีของการประชุม

และสถานท่ีของการประชุม 

(2) หนังสือเชิญประชุมสามัญของบริษัท ตองระบุถึงสภาพการดําเนินการทางธุรกิจของ

บริษัท (the general nature of the business) 

ท่ีกลาวถึงท้ัง อนุ 1 และ 2 ใชบังคับในเรื่องของบริษัทจํากัดเทานั้น 

โดยสรุป แมแตในประเทศอังกฤษ กฎหมายก็ไมไดกําหนดวาเนื้อหาในแตละวาระตองเปน

อยางไรเพียงตองระบุถึงกําหนดเวลาและวันท่ีของการประชุมและสถานท่ีของการประชุมและแจงถึง

สภาพของการดําเนินธุรกิจในผูถือหุนทราบเทานั้น 

311 Contents of notices of meetings 

(1) Notice of a general meeting of a company must state— 

(a) the time and date of the meeting, and 

(b) the place of the meeting. 

(2) Notice of a general meeting of a company must state the general nature 

of the business to be dealt with at the meeting. 

This subsection has effect subject to any provision of the company’s articles. 
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3.3  บทสัมภาษณผูเกี่ยวของกับการประชุม 

3.3.1 ทนายความประจําบริษัท (15/3/59 ) 

 ประเด็นเรื่องควรตัดเรื่องตองพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพทองถ่ินออกหรือไม  

 ไมทําใหผูถือหุนรับรูได ถาตัดใหสงทางไปรษณียวิธีเดียวก็จะไดรับรูแลว ปกติหนังสือเชิญ

ประชุมมาท่ีบานเราจะไดรับทุกปและไดรับตลอด แตท่ีจะไมไดรับเลยคือการรับรูขาวสารจาก

หนังสือพิมพทองถ่ิน เวลาบริษัทท่ีเราถือหุนอยูในกรุงเทพแตบานของเราอยูตางจังหวัดจึงไมเคยไดรับ

รูขอมูลจากหนังสือพิมพทองถ่ินเลย (ไมรูวาจะไดอานหรือเปลา)  

 มี web ทางบริษัทขอมูลดีกวางายกวา เราจะดูไดจากทาง web กวา การประชุมทาง video 

conference   ดี ถากําหนดเรื่องสิทธิของผูถือหุนใหชัดเจนจะทําใหผูถือหุนไดประโยชนมากไมมี

ผลเสีย ยังจะทําใหคุมครองสิทธิของผูถือหุนจะทําใหสามารถเขามาประชุมดวยตนเองได เห็นดวย  

ใน 1175 ควรจะตัดหรือไม  

- ไปรษณียคนรับแนนอนเปนการสงตัวตอตัวดีแนนอน 

- สวนหนังสือพิมพทองถ่ินคงมีความประสงคตามกฎหมายคือตองการใหมีพ้ืนท่ี  

สาธารณะเพ่ือใหคนรับรู เพ่ือปองกันกันเหนียวถาบางคนไมไดรับเอกสารทางไปรษณียยังสามารถดู

จากหนังสือพิมพทองถ่ินไดเห็นวาควรตัดแตตองหาอะไรมาทดแทน เชน เอาเรื่อง web ของบรษิทั 

คนสามารถดูได เชน ปจจุบันนี้มี website ของ ตลท. มีทําใหผูถือหุนเขามาในหนา web scp ก็จะ

ชวยไดในกรณี ของบริษัทมหาชน ความเห็นจะทําใหตัดเสียเลยก็ไมเห็นดวยแตอยากใหมีการลง 

website อีกทางหนึ่งจะเปนการสื่อสารในเรื่องการโฆษณาท่ีดีอีกวิธีหนึ่ง  

- ไปใชคําและ/หรือ ควรเพ่ิมคําวา หรือ 

ในเรื่องการสงคําบอกกลาว 7 วัน? 

การสงถาเขาสงในวันสุดทายทําใหผูถือหุนเตรียมตัวไมทัน เวลามันสั้นไป เวลานอยเกินไป  

อยากเพ่ิม จดหมาย electronic  e-mail จะไดประโยชนมาก เพราะทุกครั้งท่ีมีการลงทะเบียนจะมี

ขอความถามถึง e-mail สวนตัววามีหรือไม ซ่ึง e-mail เทากับไปรษณียตอบรับ คือตองการสงเปน

การเจาะจงใหกับผูถือหุน ซ่ึงจดหมายตอบรับประสิทธิภาพดีอยูแลวแต e-mail ยังมีประสิทธิดีไมเทา

จดหมายตอบรับแตเปนวิธีหนึ่งท่ีเขาถึงผูถือหุนไดสะดวก ในเชิงธุรกิจทุกคนตองดู แตถาจะเลือกโดย
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ใชหรือ (ไปรษณียตอบรับหรือ e-mail) ทางบริษัทจะเลือกสงทาง e-mail ซ่ึงมันงายกวาแตไมใชวาทุก

คนจะดู e-mail แตเปนทางเลือกหนึ่งท่ีนาสนใจ โดยใชคําวา “หรือ”  มิฉะนั้นบริษัทจะไมเลือกทําใน

สิ่งท่ียากแตมันดีในการสงไปรษณียตอบรับ แตจะสงทาง e-mail ซ่ึงทําใหผิดเจตนารมณทางกฎหมาย

ท่ีสําคัญไปเสียแตถาจะใหมีพ้ืนท่ีสาธารณะไวในการโฆษณา หนังสือพิมพทางถ่ิน กับwebsite อยากให

ใชคําวา “หรือ”  

สรุปสัมภาษณ 3.3.1  

- เห็นควรการพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองท่ี 

- แนะนําใหกฎหมายเพ่ิมเติม ใหทุกบริษัทมี websiteของบรษัิทและนดัประชมุทาง 

website ของบริษัท เปนอีกทางหนึ่งใหสาธารณะไดรับรู โดยเพ่ิมเติมในกฎหมาย

โดยใชคําวา “หรือ”  

- สนับสนุนประกาศ คศช.เรื่องการประชุมทาง video conference   

- เห็นวาระยะเวลาการสงจดหมายกอน 7 วัน นอยไปทําใหเตรียมตัวไมทัน ไมไดบอก

กวาก่ีวันดี 

- แนะนําใหเพ่ิม จดหมาย electronic  e-mailสงตรงไปยังผูถือหุน โดยแนะนําให

เปนทางเลือกหนึ่ง โดยในกฎหมายควรใชคําวา “หรือ”  

3.3.2 ศาสตราจารย ดร. ดานกฎหมายมหาชน 26/5/59 

ถาม : เรื่องวาระอ่ืนๆถานําเรื่องท่ีไมไดระบุในการพิจารณานํามาเขาไวในวาระอ่ืนๆ จะเหมาะสม

หรอืไมอยางไร 

ตอบ : ผิดหลักธรรมาภิบาล ถาไมมีเขียนตองเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เพราะหลักธรรมมาภิบาล

คือการโปรงใส ถาเอาอะไรมาใสก็จะผิดหลักธรรมาภิบาลเปนอยางมาก เรื่องสําคัญควรใหรูกัน

ลวงหนา คนท่ีเปนกรรมการตองเขาประชุมจะไดรูวาจะมาพบกันเรื่องอะไร ถาเขาเห็นวาเปนเรื่องไร

สาระเขาอาจจะไมเขา แตถาเปนเรื่องสําคัญ เขาจะตองเขาแนนอน นี่คือหลักธรรมาภิบาลแลว  

ถาม : อยางนี้จะบัญญัติเปนกฎหมายใหชัดเลยไดหรือไมวาหามนําวาระสําคัญมาเขาประชุม ในชวง

วาระอ่ืนๆ  
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ตอบ : จะเหมือนรัฐธรรมนูญ ทําใหหนาข้ึนเรื่อยๆ บัญญัติไมรูจบ ถาเราไมสามารถสราง tradition 

ข้ึนมาได ก็จะหลงไปเรื่อยๆ ไมสามารถบัญญัติไดหมด  

ถาม : ประกาศ คสช. เปนกฎหมายหรือไม 

ตอบ : แลวแต ถาการประชาสัมพันธ ไมใชกฎหมายมันข้ึนอยูกับระดับ เชนถามันยกเลิกรัฐธรรมนูญ 

มันก็เปนระดับรัฐธรรมนูญ ถาเปนเปนเรื่องการแกกฎหมายมันก็เปนระดับกฎหมาย ก็แลวแต  

ถาม : เม่ือ คสช.สิ้นไป คําสั่งตางๆ ของ คสช. ยังคงอยูหรือไม 

ตอบ : เขาตองเขียนอยูแลวท่ีรัฐธรรมนูญวาคําสั่งตองยังมีผลตอไป จนกวาจะมีการแกไขกฎหมาย 

ไมเชนนั้นจะยิ่งยุงวาจะถืออะไรเปนหลัก ตองตอไปเรื่อยๆ  ศาลฎีกาจึงตองยอม มีฎีกาป 05 แมไม

ผานสภาก็ถือเปนกฎหมายเชนกัน ไมง้ันจะใชอะไรเปนหลัก ถาขัดรัฐธรรมนูญตองไปฟองศาล

รัฐธรรมนูญใหยกเลิกเปนกรณีๆ ไป แตตองผาน process นั้น ไมใชเปนไปโดยอัตโนมัต แตบานเราไม

คอยมีใครสนใจเรื่องพวกนี้ 

สรุปสัมภาษณ 3.3.2 

- วาระอ่ืน ๆ ไมควรนําเรื่องท่ีตองใชมติในการพิจารณา ยกมาในวาระอ่ืน เห็นวาผิด

หลักธรรมาภิบาล 

- เห็นวาไมควรกําหนดความหมายของวาระอ่ืนๆ ในกฎหมายจะทําใหบัญญัติกฎหมาย

ไมรูจบ เห็นควรสรางเปน tradition 

3.3.3 รองศาสตราจารย ดร.ดานรัฐศาสตร  (24/26/2559)  

ถาม : ประกาศ คสช.เปนกฎหมายหรือไม  

ตอบ : ขณะนี้ประกาศ คสช เหมือนประกาศคณะปฏิวัติ ซ่ึงประกาศคณะปฏิวัติถือเปนกฎหมายอยาง

หนึ่งในสถานะการณนี้ แตหากเปลี่ยนแปลง มีการเลือกตั้งมาใหม กระบวนการทางนิติบัญญัติเขาสู

ภาวะปกติ ก็อาจมีการเปลี่ยนคําสั่งเหลานี้ คือยกเลิกคําสั่งแลวรางเปนกฎหมายใหม แตคําสั่งท่ี

ประกาศใชไปแลวก็ใชไปยังคงมีผลใชบังคับอยู 

ถาม :  ตอมาหากตองการแกไขกฎหมายจะทําไดหรือไม  

ตอบ : หากมีการแกไขตองอยูในกระบวนการนิติบัญญัติ ในภาวะปกติตองมองเหตุผลสองอยาง คือใน

ดานการเมือง และสองในแงหลักวิชา  
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ถาม : วาระอ่ืนๆ ในการประชุมในควรระบุใหชัดเลยหรือไม อะไรท่ีควรนํามาเปนหัวขอในวาระอ่ืนๆ  

ตอบ: บางเรื่องเปนเรื่องออนไหว เลยไมกลา หรือไมอยากระบุวาระใหชัด มันมีวิธีการทางดานเชิง

รัฐศาสตร โดยเราอาจกําหนดวาระใหชัดเจน แตไมเขียนขอความท่ีมีลักษณะมันตรงถึงขนาดนั้น เชน 

จะลงโทษใครตามหลักจะไมเขียนในลักษณะอยางนั้น อาจเขียนในลักษณะวาระการพิจารณาในเรื่อง

เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมโดยใชภาษาท่ีออนหนอยโดยไมระบุชัด พยายามจะไมระบุชัดเพราะวาใน

การประชุมนั้น ยังไมถือวาเปนกระบวนการในเชิงทางยุติธรรม เพราะกระบวนการในทางยุติธรรมนั้น

เปนเรื่องทางศาลเลย แตสิ่งท่ีคณะกรรมการ หรือท่ีประชุมกําลังตัดสินอะไรนั้นมันตัดสินบนพ้ืนฐาน

ของหนวยนั้น แตมันอาจจะผิดกฎหมายก็ได หรือไมชอบธรรมตามกฎหมายก็ได   

ในทางบริหารบางที อาจไมบอกอะไรกอน บางทีบอกในลักษณะคลุมๆ เครือๆ ใหไปรูเอาเอง 

เหมือนขาวลือ ในทางบริหาร บานเราเปนลักษณะแบบนี้ แตถาทางตะวันตกคอนขางจะชัดเจน พูด

ตรงไปตรงมาแลวเสร็จสิ้นกันตรงนั้น ของเรามันเก็บไปโกรธกันอีก ทําใหกระบวนการของเรามัน

ออนไหว ในการตัดสิน การประชุม มีการเลนคํา โดยเฉพาะภาษาไทยภาษามันเยอะมันมีความ

หลากหลาย ฉะนั้น จึงเปนโอกาสเลนสํานวนมากข้ึน 

ถาม : ควรกําหนดในกฎหมายใหชัดหรือไมวาวาระอ่ืนๆ ควรหมายถึงอะไร 

ตอบ : โดยท่ัวไปแลววาระอ่ืนๆ นี่จะไมเอาเรื่องเพ่ือพิจารณามา เรื่องเพ่ือพิจารณาจะอยูในวาระเพ่ือ

พิจารณาเขาจัดไวชัดเจน หนึ่งรับรองรายงานการประชุม ประธานจะแจง เรื่องเพ่ือทราบ เรื่องเพ่ือ

พิจารณา  เรื่องอ่ืนๆ ก็คือระหวางพิจารณามีอะไรข้ึนมาจะขอเปนวาระนิดหนึ่ง ไมตองระบุใหชัดวา

วาระอ่ืนๆ ควรเปนอะไร เขาจะไมพูด “เวนแตเปนเรื่องซุก”  อันนี้เปนเรื่องพฤติกรรมแบบไทยๆ อีก

เชนกันเปนเรื่องซุก เชน ในสมัยอดีตจะมีรายงานของแมแตในคณะรัฐมนตรีจะมีวาระอ่ืนๆ หรือวาระ

จรเขามา เปนพฤติกรรมหรือลักษณะการทํางานแบบบางประเทศ ในตางประเทศมันคงมีนะเราไมมี

โอกาสมันมี discipline ของมันอยูแลวนี่ ข้ึนอยูสองอยางวาหนึ่ง organizationมี discipline ของมัน

อยางไร เขาวาระนี้นะในบริษัทตางประเทศจะเขาอยางนี้นะ สองข้ึนอยูกัน leadership ของประธาน 

ถาประธานออน กรรมการแข็ง ประธานก็ตองยอมตาม แตถาประธานแข็งตองยอมตาม แสดง 

leadership วาเรื่องนี้ไมไดเรื่องนี้ตองเขาวาระนั้นนะ จัดไวคราวหนาเลย สวนใหญเรื่องอ่ืนๆ มักจะ
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เปนเรื่องเบาๆ 

ถาม : ตามกฎหมายเขาใหสงจดหมายกอนนัดประชุมไมนอยกวา 7 วัน   

หนอย ท่ียังไมตองการการพิจารณาอยางละเอียดลออนัก หรือเรื่องท่ีเคยทราบมาวามัน

เกิดเหตุการณอยางนี้ข้ึนมาเลาใหฟงวาโอเค เหตุการณเปนอยางไรจะไดเตรียมการได  

ตอบ : จริงๆ 1 อาทิตยในสมัยนี้ก็ดีแลวนะ ในการสงจดหมายชาหรือเร็วเปนเทคติกของการประชุม 

ทางการบริหารกลยุทธของการประชุม สงชาสงเร็ว ฉะนั้นเราควรใหเขาอานลวงหนากอนสัก 7 วัน 

เขาจะอานหรือไมอานก็เรื่องของเขา ผมก็วาเหมาะสมแลว มันบีบใหกรรมการตองอานถาสงไปกอนก็

ไมอีก หรือแม 7 วันก็อาจมาอานกอนเขาประชุมดวยซํ้า 

ถาม : กฎหมายกําหนดใหตองลงพิมพในหนังสือพิมพแหงทองถ่ิน อยางนอยหนึ่งคราว ทานเคยอาน

หนังสือพิมพทองถ่ินหรือไม  

(เวลาเหมาะสมแลว) 

ตอบ : ไมเคยอาน ดวยเหตุผลจําเปน เพียงเห็นวางๆ อยูก็เลยอาน โดยปกติควรใชสื่อท่ีสาธารณชน

สามารถเขาถึงได ความจริงสมัยนี้ ใช line ก็ได ขณะนี้เวลาผมประชุมเขาจะสง line มากอนวาขอวัน

วางเราวาเราวางไหม step แรก แลว step สอง เม่ือกําหนดวันประชุมแลวจะสง line มาวาวันไหน 

step สามจะมีการสง line มาเตือน แตถาเขา e-mail คนสมัยรุนผมจะไมไดดูหรอก แตคนรุนใหม 

โอเค ดังนั้นควรรวมถึงสื่ออ่ืนท่ีเขาถึงผูรับสารได โดยสะดวกหรือโดยเร็ว ไมทราบนะตองเปนภาษา

กฎหมาย 

ถาม : แลวเรื่องสถานท่ีกฎหมายไมไดระบุวาตองเปนสถานท่ีใด ท่ีใชในการประชุม 

ตอบ : สถานท่ีควรจะเปนเจาของเรื่อง  จะไปกีดกัน หรือใสแข็งๆ ก็ไมได ถาผมเปนกรรมการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ก็ตองประชุมท่ีสงขลา ถาผมอยูกรุงเทพ แมไมสะดวกกับผมก็ตองไป  

แตหากเปนบุคคลท่ีมีสวนไดเสีย ถาเขาจะลงโทษ  มีเรื่องตองการสอบสวน หรือลงโทษ เพ่ือใหผมไป

ชี้แจงไมได อาจบอกผมกระชั้นชิด บอกใหระยะเวลาสั้นติดงานอ่ืนทําใหไปไมได ถือเปนการกีดกัน มัน

ไมนาจะเปนกฎหมายนาจะเปนระเบียบ ในทางรัฐศาสตร จะมีความยืดหยุนมากกวาไมเขียนอะไรท่ี

มันรัดมือตัวมันเอง รัฐศาสตรกับนักบริหารจะใกลกันจะเปดชองใหสามารถทําอะไรไดตามท่ีเหมาะสม

และเห็นสมควร แตท้ังนี้ท้ังนั้นจึงเกิดจรรยาบรรณใหมท่ีตองมีคุณธรรม จริยธรรม ตองนําหลักนี้

 

เขามา

จับถาปูดๆ เบี้ยวๆ ก็จะทําใหตะแบงไปได  
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สรุปสัมภาษณ 3.3.3 

- ประกาศ คสช. แมมีสภาพเปนกฎหมาย แตยังไมท่ียุติยังมีการเปลี่ยนแปลงได เกิด

จากความตองการ และความจําเปนในชวงเวลานั้นๆ ยังไมควรนํามาแกไขปรับปรุง

ในกฎหมายหลกั 

- ความหมายของวาระอ่ืนๆ ก็ไมควรระบุใหชัดเจน ในทางรัฐศาสตร ในเรื่องพิจารณา

อาจกําหนดวาระคลุมคลุมไวแตวาระอ่ืนจะไมเอาเรื่องเพ่ือพิจารณามาอยูในวาระ

อ่ืนๆ มักจะเปนเรื่องเบาๆ หนอย 

- ระยะเวลาในการสงจดหมาย 7 วัน ถือวาเหมาะสมแลว 

- หนังสือพิมพแหงทองท่ีควรยกเลิกไดแลวไมคอยมีคนอาน ควรเพ่ิมเติมสื่ออ่ืนๆ ใน

กฎหมาย เชนสื่ออิเลคทรอนิกส  

- ในเรื่องสถานท่ีประชุมไมควรแกไข ควรเปดกวางเปนเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมใน

การบริหารงานของกรรมการมากกวาระบุเปนกฎหมาย 

3.3.4 ศาสตราจารยดานกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน 

ถาม : ประกาศ คสช.อาจจะขัดกับกฎหมายไดหรือไม 

ตอบ : ประกาศ คสช. มักจะไมทับกฎหมาย ประกาศจะมีลักษณะเปนการชั่วคราว หรือเปนแนวทาง

ไมมีผลบังคับเปนกฎหมาย แตประกาศคณะปฎิวัติถาไมถูกยกเลิกก็ยังมีผล 

ถาม : วาระอ่ืนๆ ควรมีลักษณะอยางไร 

ตอบ : ไมควรจะอยูในเรื่องท่ีจะตองลงมติ วาระอ่ืนๆ ถาท่ีประชุมเห็นวาควรจะรับเรื่องนี้พิจารณาก็วา

ไป   แตไมควรจะไปลงมติเพ่ือแกไขขอบังคับทําไมได เรื่องสําคัญมันก็ไมสมควร กอนเขามาไมได

เตรียมตัวมากอน วาระอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวในวาระ บางอยางเรื่องอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีได

ระบุไวในวาระ บางอยางอาจมีความจําเปน บางเรื่องเปนเรื่องเพ่ิมเติมจากปกติ ถาไมมีใครคัคคานก็

พิจารณาได   

สรุปสัมภาษณ 3.3.4  

 - วาระอ่ืนๆ เปนเรื่องท่ีไมตองการมติ  ไมควรเปนเรื่องสําคัญ เนื่องจากท่ีประชุมไมไดเตรียม

ตัวมาในเรื่องนั้นๆ  
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-  เห็นวาไมควรระบุวาเรื่องอ่ืนๆ คืออะไรดูวาเปนเรื่องท่ีท่ีประชุมไมคัดคาน ในเรื่องนั้น   

เปนพอ 

3.3.5 นักวิชาการอิสระ (19/12/29) 

ถาม : ลกัษณะของประกาศ คสช. 

ตอบ : ถาเราถือวาคณะรัฐประหารเปนรัฐฎาธิปตยก็มีอํานาจในการออกกฎหมายของตนเอง ถาเรา

มองอยางนั้นประกาศหรือคําสั่งตางๆ ก็ยอมมีอํานาจเหมือนกฎหมายสูงสุดดวยซํ้า แตดวยการให

เกียรติรัฐธรรมนูญเราจะมองวามันอยูต่ํากวารัฐธรรมนูญ แตจริงๆ แลวมีศักดิ์หรือฐานะเทากับ

รัฐธรรมนูญดวยซํ้า ดังนั้นมันสามารถแกไขกฎหมายได ถาเราอยูในวิธีคิดท่ีวารัฐประหาร เปนวิธีการท่ี

ไมถูกตองตามระบอบประชาธิปไตยก็จะกลายเปนผลไมมีพิษมันไมใชกฎหมาย เม่ือไมใชกฎหมายมัน

จะเกิดปญหาตามมาอีกวาของเราแตเดิมมีคําสั่งคณะรัฐประหารจํานวนมากท่ีออกมาแกไขกฎหมาย

เปนจํานวนมาก ถาบอกวาเปนกฎหมายมีพิษท้ังหมดก็จะทําใหไมเปนกฎหมาย และจะทําใหกฎหมาย

กลายเปนโมฆะท้ังหมด แตถาเรายอมรับวามีผลเปนกฎหมายยอมแกไขกฎหมายได  

ถาม : แลวกฎหมายท่ีออกมายังมีผลอยูหรือไม  

ตอบ : ประกาศก็ยังมีผลในชวงเวลาของมัน ตองดูวามีเปนคําสั่งในลักษณะไหน ถาเปนการออก

รัฐธรรมนูญชั่วคราว ถาออกรัฐธรรมนูญใหมรัฐธรรมนูญชั่วคราวก็หมดไป แตถาเปนประกาศคณะ

ปฏิวัติท่ีมีผลเปนกฎหมายเลย กฎหมายตัวนี้ก็ยังมีสภาพอยูบังคับใชไดอยู   

ถาม : ถาประกาศแลว เนื้อหาขัดหรือเพ่ิมเติมกฎหมายเชนในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

อยางนี้ควรจะตองนํามาแกไขในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือไม อยางไร  

ตอบ : คิดวาเปนเรื่องกระบวนการบัญญัติกฎหมายวาจะมีการเอามาแกหรือไม ถาในความเปนจริง

ประกาศออกมาแลวเขาก็ไมแกไขกฎหมาย มันไมมีผลอะไร การแกหรือไมแก เปนเรื่องกระบวนการ

บัญญัติกฎหมายวาตองการใหออกมาหนาตาสวยขนาดไหน เพราะฉะนั้นเปนไปเรื่องกระบวนการ

บังคับตามกฎหมาย มีกฎหมายแบบนี้อยูเปนจํานวนมาก จริงๆ ผมคิดวาไมจําเปน มันเปนเรื่องการทํา

สารบัญหรือการทําเลมของกฎหมาย ใหมันรวมอยูท่ีเดียวกัน  ถาเราดูพระราชบัญญัติฉบับหนึ่ง บางที

มีตอทายประกาศคณะปฎิวัติ คําสั่งตางๆ อยูเปนจํานวนมาก เปนเรื่องการทําเลม  

ถาม : ความหมายของวาระอ่ืนๆ  
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ตอบ : คือวาระอ่ืนๆ อาจารยจะเสนอเรื่องใดๆ ก็ไดท่ีไมมีการพิจารณาเปนมติ ตองเปนเรื่องท่ีถาเปน

มติคือเปนมติเพียงแครับทราบเทานั้น คือถาอาจารยใสวาระอ่ืนๆ แลวเปนการพิจารณาอนุมัติหรือไม

อนุมัติ การกําหนดหรือการทําอยางนั้นจะทําใหการประชุมครั้งนั้นขัดตอหลักธรรมาภิบาล แมไมมี

กฎหมายระบุแตมันก็สะทอนยี่หอออกมา อยางนี้ดูไดเลยวาใครเปนประธานใครเปนกรรมการ สะทอน

ยี่หอออกมาแลววาบอรดชุดนี้เปนอยางไร ในภาคเอกชนแมไมมีกฎหมายบังคับแตภาพลักษณองคกร

เรื่องนี้มันยิ่งกวา เปนเรื่องใหญจะสงผลถึงเรื่องประโยชนทับซอน สงผลกับการฉอโกงบริษัท อยาลืม

นะวา

สรุปสัมภาษณ 3.3.5 

บริษัทเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบุคคล คุณบอกท่ีประชุมคุณถูกตองเพราะคุณมีอํานาจ คุณ

อนุมัติเพ่ือตัวเอง แตคุณอนุมติตัวเองคุณเบียดบังเงินของนิติบุคคลอยู  

- ประกาศคณะปฏิวัติถือเปนกฎหมาย แกไขกฎหมายได มีอยูเปนจํานวนมากยังมี

สภาพอยูบังคับใชไดอยู   

- เห็นวาถาประกาศคณะปฏิวัติออกมาเพ่ิมเติมหรือแกไขกฎหมายหลัก ก็ไม

จําเปนตองไปแกไขกฎหมายหลักแตอยางใด เปนเรื่องเพียงทําสารบัญโยงใหเห็น

เทานั้นพอ 

- ความหมายของวาระอ่ืนๆ เปนเรื่องใดๆ ก็ไดท่ีไมมีการพิจารณาเปนมติเปนมติเพียง

แครับทราบเทานั้นถาหากมีการนําเรื่องท่ีตองอาศัยมติมาในวาระอ่ืนๆ ถือเปนการ

ขัดหลักธรรมาภิบาลแมไมมีการระบุเปนกฎหมายก็ตาม 

3.3.6 กรรมการผูจัดการบริษัทโฆษณาและนักกฎหมาย (19/7/59) 

ถาม : วาระอ่ืน ๆ ในการประชุมผูถือหุน 

ตอบ : วาระอ่ืนๆ เปนเรื่องท่ัวๆ ไปเลยท่ีผูรวมประชุมคิดข้ึนมาไดวาอันนี้ควรจะหารือในท่ีประชุม จะ

เปนเรื่องสําคัญหรือไมก็ได ใครจะเสนออะไรข้ึนมา เพราะเรื่องท่ีเสนอเชิญประชุมเปนเรื่องหลักๆ ท่ีจะ

ประชุมในขณะนั้นวาระอ่ืนๆ ซอนเรนไหม ก็ซอนเรน  เชน ตั้งใจจะไลใครออกถามวาผิดไหม ก็ไมผิด

เพราะกฎหมายระบุไวอยางนั้น กฎหมายบอกไวอยางนั้น ถากฎหมายจะหามก็ตองระบุมาเลยวาหาม  

ถาม : ตามกฎหมายกําหนดใหการประชุมตองบอกกลาวดวยหนังสือพิมพทองถ่ิน ทานอาน

หนังสือพิมพทองถ่ินหรือไม อยางไร 
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ตอบ : ไมเคยอาน แตเจตนาตองการใหผูถือหุนไดรับรูวามีการเรียกประชุมจริงเปนการประกาศใหรู 

นอกเหนือจากจดหมายเชิญ แลวหนังสือพิมพทองถ่ินก็ Block ไวอีกชั้นหนึ่งในทองท่ีนั้นๆ เพ่ือใหผูถือ

หุนรับรู ความเห็นผมวาไมวาจะหนังสือพิมพทองถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนดใหสงดวยจดหมาย

ลงทะเบียนมีเปนวิธีการท่ีเชยท้ังคู แตมันเปนเรื่องกฎหมายปดปากเชนจดหมายลงทะเบียนเม่ือมีคน

เซ็นรับถือวาสงถึงแลว ตองสงภายใน 7 วัน ตองทําท้ังสองอยาง อยางหนังสือพิมพทองถ่ินผมเห็นวา

ควรมีการปรับปรุงใหทันยุคสมัยมากข้ึน แตมันตองมีหลักฐานในการประชุมวาไดสงจริง               

ถาม : ในเรื่องสถานท่ีในการประชุม กฎหมายไมไดกําหนดวาตองเปนท่ีไหน 

ตอบ : ควรจะมีการกําหนดสถานท่ี แตท่ีผมทํามาก็ไมเคยมีการประชุมนอกพ้ืนท่ี นอกสถานท่ี

สํานักงานใหญ กฎหมายควรมีการ Lock ไว มันนาจะมี 

ถาม : ประกาศ คสช เปนกฎหมายหรือไม ถาเปนประกาศตางๆ ท่ีเก่ียวของควรนํามาแกไขใน

กฎหมายหลักหรือไม 

ตอบ : เปนกฎหมาย ในกฎหมายมันชึ้นอยูกับการตีความกฎหมาย บางทีคําพิพากษาฎีกาตางๆ ยังมี

การกลับไปกลับมาไดอยู แนวทางการปฎิบัติบางทีเราก็ยึดถือแนวคําพิพากษาฎีกา ประกาศ คสช. 

หรือประกาศคณะปฏิวัติก็ยังไมใชแนวทางหลักท่ีจะนํามาแกไขในประมวลกฎหมายตางๆ คงยังไมใช 

อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตองยอนกลับไปวากฎหมายประกาศตางๆ คุณรางเพ่ืออะไรดวย  

สรุปสัมภาษณ 3.3.6 

- วาระอ่ืนๆ เปนเรื่องท่ัวๆ ไปท่ีผูรวมประชุมคิดข้ึนมาไดวาอันนี้ควรจะหารือในท่ี

ประชุม จะเปนเรื่องสําคัญหรือไมก็ไดแมเปนเรื่องซอนเรน เชน  ตั้งใจจะไลใครก็

สามารถนําเขาวาระอ่ืนๆ ได ไมมีกฎหมายกําหนดหามไว  

- การบอกกลาวในหนังสือพิมพทองถ่ินเห็นวาควรมีการปรับปรุงใหทันยุคสมัยมากข้ึน 

แตมันตองมีหลักฐานในการประชุมวาไดสงจริง  เปนเรื่องกฎหมายปดปาก  

- ในเรื่องสถานท่ีในการประชุมกฎหมายควรจะมีการกําหนดสถานท่ี วาจะประชุมท่ี

ไหนทําไดท่ีไหนทําไมได 

- ประกาศ คสช. หรือประกาศคณะปฏิวัติ มีลักษณะคลายกับคําพิพากษาฎีกาท่ีอาจมี

การแกไขหรือเปลี่ยนแปลงได มีเจตนารมณตามแตสถานการณท่ีเกิดข้ึน  ยังไมใช
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แนวทางหลักท่ีควรจะนํามาแกไขในประมวลกฎหมายตางๆ  อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ได 

3.3.7 คณบดี ตําแหนงรองศาสตราจารย ดร. เชี่ยวชาญดานกฎหมายกฎหมายมหาชน

(27/7/59) 

ถาม : ประกาศ คสช.เปนกฎหมายหรือไม  

ตอบ : แลวแตลําดับศักดิ์ คําสั่ง คสช. เปนกฎหมายแตลําดับศักดิ์ จะเปนอยางไร เปน พระราชบัญญัติ 

เปนกฎกระทรวง เปนคําสั่งทางปกครองหรือไม แลวแตเนื้อหาของคําสั่ง และคําสั่ง คสช.ยังมีอํานาจ

อยูเหมือนคําสั่งคณะปฏิวัติ ตราบใดท่ียังไมยกเลิก 

ถาม : ประกาศ คสช. ท่ีไปเพ่ิมเติมในรายละเอียดของกฎหมายอ่ืน เชนประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย จะตองไปแกในกฎหมายอ่ืนหรือไม 

ตอบ : ทีหลังควรแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เพราะฉะนั้นตองศึกษาการยกเลิก

คําสั่งคณะปฏิวัติวาอันไหนเกาอันไหนไมเกาอันไหนควรยกเลิก คําสั่งหลายฉบับเชยแลว พ.ศ.2489 

ถาม : คําวา วาระอ่ืน ๆ ในการประชุมผูถือหุนควรเปนอยางไร  

ดังนั้นถาเรื่องไหนยังใชไดอยูควรเอามาแกไขใหตรงกับกฎหมาย  

ตอบ : เปนวาระท่ีประธานหลังจากสนทนาธรรม เชนวาควรจะเพ่ิมหุนกันอีกหรือไม แตวาระอ่ืนๆ 

ตองเปนวาระท่ีไมใชสาระสําคัญท่ีผูถือหุน แตถาปลดออก แตงตั้งกรรมการใหม ตองเปนวาระเพ่ือ

พิจารณา แตโดยธรรมเนียมปฏิบัติ ท่ีเขาไปประชุมผูถือหุนในธนาคารบางธนาคาร ผมเคยคัดคาน 

วาระอ่ืนๆ เปนวาระรอง เชนวาระแจงเพ่ือทราบ ท่ีเหลือท่ีคิดออก แจงใหทราบไมตองพิจารณา จะ

เอาวาระนี้เขาท่ีประชุมครั้งหนา อยางนี้วาระอ่ืนๆ  

ถาม : หนังสือพิมพทองถ่ินยังคงตองมีการประกาศหรือไม  

ตอบ : หนังสือพิมพทองถ่ินมีทุกท่ี ถาหากวาสื่อเดี๋ยวนี้มากกวาสิ่งพิมพเชน ทางอินเตอรเน็ท ทางไลน 

สามารถเพ่ิมได และการยกเลิกหนังสือพิมพทองถ่ินถือเปนผลดีดวยซํ้า ประหยัดคาโฆษณา ใหกับ

บริษัท  

ถาม : ใหสงจดหมายลงทะเบียนไปกอน 7 วัน 

ตอบ : สวนใหญตามระเบียบท่ีเคยประชุมกับธนาคาร เขาสงกอน 7 วันจริงๆ ผมก็วาเหมาะสมแลว  
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ถาม : สถานท่ี ท่ีประชุมกฎหมายไมไดกําหนด ควรจะระบุหรือไม  

ตอบ : ท่ีผมประชุมเขาก็มักประชุมตามโรงแรม ณ สถานท่ีภูมิลําเนาของสํานักงานใหญตั้งอยู ผมวา

เหมาะสมท่ีสุด 

สรุปสัมภาษณ 3.3.7 

- ประกาศคณะปฏวิตั ิหรอืประกาศ คสช.เกาๆ และยังใชไดอยูมีเปนจํานวนมากและ

ยังมีผลใชบังคับ ควรเอามาแกไขใหตรงกับกฎหมาย 

- วาระอ่ืนๆ ตองเปนวาระท่ีไมใชสาระสําคัญ 

- สื่อปจจุบันนี้มากกวาสิ่งพิมพเชน ทางอินเตอรเน็ท ทางไลน สามารถเพ่ิมได และการ

ยกเลิกหนังสือพิมพทองถ่ินถือเปนผลดีดวยซํ้า ประหยัดคาโฆษณา ใหกับบริษัท  

- ระยะเวลาการสงคําบอกกลาว 7 วัน เหมาะสมดีแลว  

- สถานท่ีประชุมควรมีการแกไขกฎหมาย ณ สถานท่ีภูมิลําเนาของสํานักงานใหญ

เหมาะสมท่ีสุด 

3.3.8 รองศาสตราจารย ดร. เชี่ยวชาญดานกฎหมายมหาชนเศรษฐกิจ 

ถาม : ประกาศ คสช. เปนกฎหมายหรือไม 

ตอบ : เปน มันก็เหมือนประกาศคณะปฏิวัติท่ัวไปในอดีต แตมันมีชื่อเรียกท่ีแตกตางออกไป ไมวาจะ

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินในอดีต ตลอดจนประกาศท้ังหลาย แตโดยภาพรวมแลวเปน

ยึดอํานาจโดยทหาร เปนการทํารัฐประหารไมใชปฏิวัติ คําวาปฏิวัติเปนคําเรียกท่ีผิดตามความเคยชิน 

การปฏิวัติบานเรามีครั้งเดียวคือเม่ือ 24 มิถุนายน 2475 หลังจากนั้นเปนรัฐประหารท้ังหมด บานเรา

เรียกผิดเรียกปฏิวัติจนพร่ําเพรื่อ 

ถาม : หาก คสช.หมดอํานาจไป คําสั่งหรือประกาศส คสช.ยังมีผลใชบังคับอยูหรือไม  

ตอบ : มีผล ถาจะมีการแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก โดยมีสภานิติบัญญัติ 2 สภา ตองตราเปน

พระราชบัญญัติ เพราะมีสถานะเปนกฎหมายฝายนิติบัญญัติ 

ถาม : ถากฎหมายท่ีออกมาในสมัย คสช. ไปขยายความในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ควร

ตองมีการแกไขกฎหมายแพงและพาณิชยภายหลังหรือไม  
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ตอบ : ถาไมแกไขก็มีผลเปนกฎหมายฝายนิติบัญญัตินะ เพียงแตวาภาพลักษณอาจจะดูไมดีในสายตา

ของประเทศท่ีใชระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีเปนสากล แมกระท่ังประกาศคณะปฏิวัติ 

(ปว.) หลายฉบับท่ีเราใชบังคับกันอยูนี้ เคยมีดําริอยูในสมัยรัฐบาลทานชวน ใหไปปรับเปลี่ยนเปน

พระราชบัญญัติก็ทําไมสําเร็จ ไมทราบวาติดขัดอะไร แตเห็นวาควรแกมัน

ถาม : วาระอ่ืนๆ คืออะไร 

ทําดวยความเคยชิน เปน

เรื่องธรรมดาไปแลว ในระดับสากลเขาไมคอยเห็นดวย แมจะสรางความสงบสุขใหคนในชาติไดก็จริง

แตไมใชวิถีทางประชาธิปไตย แตมุมมองนี้อาจมองไมเหมือนทหารเขามองก็ได ทหารเขามองวาทําเพ่ือ

ประชาชน ถาประชาชนเขาไมมีความสุข ฝายการเมืองท่ีไมมีระเบียบวินัยทหารเขาทนไมได  

ตอบ : วาระอ่ืนๆ เทาท่ีเห็นมาก็นาจะสืบเนื่องมาจากแจงใหท่ีประชุมทราบลวงหนาไมทันก็เลยมาโปะ

ในวาระอ่ืนๆ ซ่ึงถาเปนเรื่องสําคัญก็ไมควรใหท่ีประชุมมาใหความเห็นในครั้งนั้น คือถามองในแงลบคือ

ตองการหลีกเลี่ยงใหมีเวลาอานหรือเตรียมตัวนอยท่ีสุด ไมไดไปคิดเปนการบานเพ่ือแกไขเพ่ิมเติม 

วาระอ่ืนๆ ก็ควรแคใหพิจารณา

ถาม : ควรระบุในกฎหมายใหชัดหรือไม 

ไมควรใหมีการลงมติ 

ตอบ : ควรระบุใหชัด เห็นดวย เพ่ือความโปรงใส  

ถาม : การสงคําบอกกลาวกฎหมายใหบอกกลาวดวยหนังสือพิมพแหงทองท่ี ทานคิดวาสมควรหรือไม 

อยางไร 

ตอบ : หนังสือพิมพทองถ่ินในทางปฏิบัติบางทองถ่ินก็ไมมีดวยซํ้าไป เพราะทองถ่ินก็ไมคอยชัดเจน

เทาไร และขอเท็จจริงก็ไมมีคนอานโดยเฉพาะอยางยิ่ง เดี๋ยวนี้มีขอมูลทาง digital คนเขาถึงทาง 

social network ไดงาย ควรมีการแกไขกฎหมายในเรื่องนี้ โดยไมไดเอาหนังสือพิมพทองถ่ินออกแต

เพียงเพ่ิมเติมไมตัดออก เชน เดี๋ยวนี้หนวยงานของรัฐหรือเอกชน ก็มีการเปด website โดยอิสระ มี

การสื่อสารหลายชองทาง ไมวาจะเปนระบบ line / facebook ซ่ึงเม่ือบริษัทไดจดทะเบียนจัดตั้งเปน

ทางการก็ควรมีการเผยแพรทําใหสมาชิกหรือผูท่ีเก่ียวของไดเปนทางออกเหมาะสมกับยุค digital โดย

ใช digital ใหเกิดประโยชน โดยเห็นวาควรเพ่ิมเติมมากกวา

ถาม : ระยะเวลาใหสงคําบอกกลาวอยางนอย 7 วัน เห็นวาเหมาะสมหรือไม  

โดยไมตัดขอความเดิมออก DP
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ตอบ : ไมสั้นนะ เหมาะสมแลว เขาใจวาตรงนี้เรานําเอาแนวคิดตางประเทศมาเปนแบบอยางในการ

บัญญัติกฎหมาย ผมวาระยะเวลาเหมาะสมแลว  

ถาม : สถานท่ีในการประชุม  

ตอบ : ถาเปนสถานท่ีท่ีตั้งของสํานักงานใหญผมวาเหมาะสม แตถาเปนสถานท่ีอ่ืน เพ่ือใหสมาชิกไดรับ

ความสะดวกก็ควรระบุใหชัดเจน เพราะมันเก่ียวกับการครบองคประชุมดวย สถานท่ีจึงเปนเรื่อง

สําคัญ ถาเปนนอกสถานท่ีตองระบุลวงหนา ผมวาโดยหลักการนาจะเปนสถานท่ีท่ีตั้งขององคกร

สํานักงานใหญ แตก็ไมเสมอไปอาจมีการเปลี่ยนแปลงได แตถาบริษัทมีบริษัทลูกหรือสาขาก็อาจมีการ

ประชุมท่ีเหลานั้นได มีการเยี่ยมชมในแตละสาขาก็เปนได 

ถาม : แลวสถานท่ีควรระบุหรือไม  

ตอบ : ผมเห็นวาควรเปดกวาง แตควรระบุไวเปนหลักคือสํานักงานใหญ เวนแตหากเปนนอกสถานท่ี

ตองเปนสถานท่ีท่ีสะดวกในการเดินทาง ไมเชนนั้นจะทําใหการบริหารงานไมโปรงใส ไปประชุมในท่ี

ทุรกันดารทําใหสมาชิกไมสามารถประชุมได หรือถามีเหตุจําเปนอันมิอาจกาวลวงได ถามีเหตุผลได 

แตตองแจงลวงหนาไมกะทันหันอยูในหลัก 7 วันอยูแลว 

สรุปสัมภาษณ 3.3.8 

- เห็นวาแม มีประกาศ คสช.แตควรนํามาแกไขในพระราชบัญญัติใหสอดคลองกัน 

- วาระอ่ืนๆ หมายถึงเรื่องสืบเนื่องมาจากแจงใหท่ีประชุมทราบลวงหนาไมทันก็เลยมา

โปะในวาระอ่ืนๆ เปนเรื่องท่ีไมสําคัญเปนเรื่องแคใหพิจารณา ไมใชเรื่องท่ีตองมีการ

ลงมติเห็นควรมีการระบุความหมายของวาระอ่ืนๆ ใหชัดเจนเพ่ือความโปรงใส 

- ประเด็นในเรื่องการบอกกลาวดวยหนังสือพิมพแหงทองท่ีแมไมนิยมใชในการ

ประกาศแตไมควรตัดชองทางนี้ แตเห็นวาควรเพ่ิมเติมในกฎหมายใหมีการประกาศ

ทาง social networkเชน websiteของทางบริษัทเปนตน และเห็นดวยกับ

ระยะเวลา 7 วันเหมาะสมแลว 

- สถานท่ีประชุมควรเปนสถานท่ีท่ีตั้งของสํานักงานใหญเวนแตหากเปนนอกสํานักงาน

ใหญตองเปนสถานท่ีท่ีสะดวกในการเดินทางหรือถามีเหตุจําเปนอันมิอาจกาวลวงได 

อาจนํามาเปนเหตุในการประชุมตางสถานท่ีได 
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3.3.9 ท่ีปรึกษากฎหมายบริษัทจํากัด (20 กันยายน 2559) 

ถาม : ประกาศ คสช เปนกฎหมายหรือไม 

ตอบ : ทานออกกฎหมายในฐานะเปนรัฐฎาธิปตย ตามความหมายของจอหน ออสติน ก็ถือวาเปน

กฎหมาย 

ถาม : หากเห็นเปนกฎหมาย หากมีเนื้อความแกไข หรือขยายกฎหมายตามพระราชบัญญัติ ควรนํามา

แกไขในพระราชบัญญัติหรือไม  

ตอบ : หากเปนเรื่องเก่ียวกับสิทธิหนาท่ีของประชาชนถาไมเรงดวน ควรนําเขารัฐสภา เพ่ือประโยชน

ใหประชาชนไดรับสิทธิประโยชนของประชาชน อาศัยตามมาตรา 44 ก็ควรนํามาแกไขเพ่ิมเติมเสีย 

เขามาชวยในดานท่ีเกิดประโยชน โดยดูวาเรื่องไหนดวย ไมควรแกทุกเรื่องวาเรื่องไหนจําเปนและเปน

ประโยชนแกสังคมควรนํามาแกไข  

ถาม : การประกาศการประชุมโดยใชหนังสือพิมพแหงทองถ่ิน ยังควรมีกฎหมายขอนี้อยูหรือไม 

อยางไร  

ตอบ : ยังควรมีอยู สิ่งพิมพท้ังหลายยังควรมีอยู อะไรไมดีเทาเห็นดวยตาเห็นหูไดยิน อยาเปลี่ยนเลย 

หนังสือพิมพแหงทองถ่ินยังคงนิยมใชกันอยู อยาลืมชาวบานท่ีอยูไกลทองถ่ิน เขาก็ยังควรไดรับ

ขาวสารราคาถูก อานกันได 

ถาม : ทุกวันนี้หนังสือพิมพแหงทองถ่ินทานยังอานหรือไม 

ตอบ : อานท้ังประเทศ ท้ังหนังสือพิมพทองถ่ิน ทุกอยางท่ีเปนสิ่งพิมพเปนหลัก Internet เปนเพียงแค

เสริมเทานั้น   

ถาม : มีหนังสือพิมพทองถ่ินชื่ออะไรบางท่ีทานเคยอาน  

ตอบ : เอางายๆ ไมวาไทยรัฐ เดลินิวส ตางๆ เก่ียวกับขาวธุรกิจ เชน เนชั่น ของทองถ่ินเวลาไป

ตางจังหวัด จังหวัดนั้นมีอะไรก็จะไปอาน  

ถาม : ระยะเวลาในการประกาศประชุม 7 วัน คิดวาเตรียมตัวพอหรือไม 

ตอบ : 7 วัน ถือวาไมนอยแลว ไมตองแก 

ถาม : สถานท่ีประชุมควรระบุใหชัดเจนหรือไมตามกฎหมายไมไดกําหนดวาตองเปนสถานท่ีใด ทาน

เห็นวาควรกําหนดใหชัดเจนหรือไม 
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ตอบ : ไมระบุก็ไมเสียหายอะไร ถาไมไดระบุ ก็ใหผูถือหุนคัดคานเขาไปได รองคัดคานเปนการประชุม

ท่ีไมชอบ ไมตองแกไขกฎหมาย 

ถาม : วาระอ่ืนๆ คืออะไร 

ตอบ : ในกฎหมายเขียนไมได เขียนชัดไมได จะมัดกฎหมายไมไดไมเหมาะ ตองระบุในวาระการ

ประชุมตองระบุใหชัด แตกฎหมายควรเปดกวาง จะเสนอวาระอะไรในวาระอ่ืนๆ ก็ไดไมผิด ตามความ

จําเปน อะไรก็ได ถากระทบกับสิทธิหนาท่ีของบุคคลอ่ืนหรือแมแตบุคคลภายนอก ก็ตองระบุในการ

ประชุมวาเรื่องอ่ืนๆ มีอะไรบาง 

สรุปสัมภาษณ 3.3.9  

- เห็นวาประกาศ คสช.เปนกฎหมายหากจะนํามาแกไขในกฎหมายหลักเห็นวาควรทํา

โดยตองจําแนกเปนเรื่องๆ  ดูตามจําเปน เรงดวน หรือท่ีเปนประโยชนแกสังคมควร

นํามาแกไข  

- การประกาศทางหนังสือพิมพแหงทองถ่ินยังควรมีอยู เพ่ือใหประชนชนในทองถ่ิน

เขาถึงได ถือเปนหลักInternet เปนเพียงแคเสริมเทานั้น   

- ระยะเวลา 7 วัน ในการประกาศ หรือสถานท่ีในการประชุม เห็นวาเหมาะสมแลว 

ไมตองแกไข หากไมเหมาะสมผูถือหุนอาจรองคัดคานการประชุมท่ีไมเหมาะสม ไม

ตองแกไขกฎหมาย 

- วาระอ่ืนๆ เหมาะสมแลวไมตองมีคํานิยาม กฎหมายควรเปดกวาง เปนเรื่องใดๆ ก็ได

ตามความจําเปนในการประชุม  
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บทท่ี  4 

บทวิเคราะหแนวทางการพัฒนากฎหมาย เก่ียวกับการประชุม 

และวิธีการเรียกประชุมตามมาตรา 1175 

ในเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) 
 

แนวทางการพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการประชุม และวิธีการเรียกประชุมตามมาตรา 1175  

ศึกษาเฉพาะในสวนของบริษัทจํากัด แมบริษัทจํากัดจะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายท่ีมีสิทธิและหนาท่ี

ไดเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา แตการดําเนินธุรกิจตางๆ ของบริษัทตองดําเนินกิจการภายในขอบเขต

หรือกรอบวัตถุประสงคของบริษัทท่ีตั้งไว 

 อยางไรก็ตาม ผูวิจัยเห็นถึงปญหาในเรื่องของการประชุมและวิธีการเรียกการประชุม ตาม

มาตรา 1175 และไดรวบรวมปญหาตางๆ เปรียบเทียบความคิดเห็นท้ังในประเทศ และตางประเทศ 

เพ่ือเปนฐานในการปรับปรุงกฎหมาย และใหสอดคลองกับหลักเกณฑทางกฎหมายและวิธีการท่ี

ทันสมัย และบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 “มาตรา 1175 คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญใหลงพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองท่ี

อยางนอยหนึ่งคราวกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน และสงทางไปรษณียตอบรับไปยังผูถือหุนทุก

คนท่ีมีชื่อในทะเบียนของบริษัทกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตเปนคําบอกกลาวเรียก

ประชุมใหญเพ่ือลงมติพิเศษ ในกระทําการดังวานั้นกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาสิบสี่วัน คําบอกกวา

เรียกประชุมใหญนั้น ใหระบุสถานท่ี วัน เวลา และสภาพแหงกิจการท่ีจะไดประชุมปรึกษาคําบอก

กลาวเรียกประชุมใหญนั้นกอนวันนัดประชุมใหญเพ่ือลงมติพิเศษใหระบุขอความ ท่ีจะนําเสนอใหลง

มติดวย” 

โดยในบทวิเคราะหนี้ ผูวิจัยศึกษาเฉพาะกรณีปญหาในเรื่องการการประชุม และวิธีการเรียก

ประชุมตามมาตรา 1175  โดยการศึกษา การวิจัยเอกสาร โดยใชวิธีรวบรวมเอกสารกฎหมายตางๆ 
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และการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถาม ผูท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยผูวิจัย ไมเนนในการวิเคราะหขอมูล

แบบยาก เนื่องจากตองการเอาผลการสํารวจมาสนับสนุนความคิดเห็น ในสวนของการวิเคราะหเชิงเอกสาร 

การวิเคราะหขอมูล จึงเปนการวิเคราะหแบบงาย ซ่ึงเปนการสํารวจ 2  สวนดวยกัน ไดแก สวนท่ี 1  ขอมูล

ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 1. เพศ  แบงเปน เพศหญิง และเพศชาย  2. สถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถาม  แยกเปน  2  กลุม ไดแก  1 กลุมนักกฎหมาย 2. กลุมผูใชกฎหมาย และสวนท่ี 2 ความรู

ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายแพงและพาณิชย ตามมาตรา  1175 ใชมาตั้งคําถามปลายเปด และปลายปด 

ตามเนื้อหาตอไปนี้ 

1. ความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายแพงและพาณิชย ตามมาตรา 1175 

2. ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการและวิธีประชุม 

3. ความเขาใจเก่ียวกับขาวสารขอมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic media) และสื่อ

สิ่งพิมพ 

4. ความเขาใจเก่ียวกับสถานท่ีประชุม และการเชิญประชุม 
 

4.1 ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้เลือกกลุมประชากรท่ีศึกษา : ประกอบดวย  1. กลุมนักกฎหมาย ไดแก          

ผูพิพากษา อัยการ ตํารวจ ทนายความ และนักวิชาการ 2. กลุมผูใชกฎหมาย  เชนกรรมการบริษัท       

ผูถือหุน แยกตามกลุมอาชีพ ดังนี้ 

1. กลุมเกษตรกรและอุตสาหกรรมอาหาร 

2. กลุมสินคาอุปโภคและบริโภค 

3. กลุมสินคาอุตสาหกรรม สินคายานยนต เครื่องจักร เคมีภัณฑ 

4. กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง 

5. กลุมงานบริการ เชน ทําธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพการทองเท่ียว และสันทนาการการขนสง  

และโลจิสติกส 

6. กลุมเทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสารและคอมพิวเตอร 
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4.1.1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา : ไดแก สวนแรกใชวิธีการสัมภาษณกลุมผูใช 

กฎหมาย ไดแก ผูพิพากษา อัยการ ตํารวจ ทนายความ และนักวิชาการประมาณ  30  คน และในสวน

ท่ีสองสํารวจโดยใชแบบสอบถามปลายปด และปลายเปด กลุมผูใชกฎหมาย เชนกรรมการบริษัท ผูถือ

หุน แยกตามกลุมอาชีพ ดังนี้ 1.กลุมเกษตรกรและอุตสาหกรรมอาหาร 2.กลุมสินคาอุปโภคและบริโภค 

3. กลุมสินคาอุตสาหกรรม สินคายานยนต เครื่องจักร เคมีภัณฑ 4. กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง5. 

กลุมงานบริการ เชนทําธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพการทองเท่ียว และสันทนาการการขนสง และโลจิสติกสและ 

6.กลุมเทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสารและคอมพิวเตอร  ประมาณ  150-170 คน  โดยในสวนท่ี 2 เปนการ

นําเสนอขอมูลในเชิงปริมาณ ในสวน  

 4.1.2  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเครื่องมือและวิธี ท่ีใชในการวิจัย แยกดําเนินการเปน  3 

สวน ดังนี้ 

  สวนแรกเปนการวิจัยเอกสาร โดยใชวิธีรวบรวมเอกสารกฎหมายตางๆ ดําเนินการศึกษา

คนควาเอกสาร ตําราวิชาการตางๆ ในทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการวิจัย  

สวนท่ีสองเปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามสํารวจผูท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย ตาม

กลุมตัวอยางเบื้องตน โดยมีข้ันตอนการดําเนินการตอไปนี้  

 การสรางแบบสอบถาม 

 - ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และขอคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิ หรือผูท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือเปนแนวทางการกําหนดกรอบแบบสอบถาม 

 - จัดสรางแบบสอบถามตามกรอบท่ีกําหนด โดยพิจารณาจากเนื้อหา ตามวัตถุประสงค และ

ลักษณะงานท่ีศึกษาโดยแยกเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม         

2. ความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายแพงและพาณิชย ตามมาตรา 1175  

 สวนท่ีสามเปนการวิจัยโดยวิธีการสัมภาษณบุคคลท่ีเก่ียวของเก่ียวกับเรื่องนี้ท้ังในทางทฤษฎี

และในทางปฏบิตัิ 

 

DP
U



77 
 

 4.1.3  การเก็บรวมรวมขอมูล 

 -  แหลงขอมูล ไดจากขอมูลปฐมภูมิ ( Primary Data) และขอมูลทุติยภูมิ ( Secondary 

Data) 

 -  การเก็บขอมูลแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูล ประมาณ 1-2 เดือน โดยมี

ทีมงานผูชวยนักวิจัย ทําการสํารวจ และแจกแบบสอบถามตามกลุมตัวอยางท้ังหมด คลาดเคลื่อนจาก

จํานวนท่ีตั้งไว เนื่องจากปญหาบางประการ ตัวอยาง 170 ชุด ไดกลับมา 150 ชุด ในสวนของกลุม

ตัวอยางท่ีสัมภาษณอาจไมตรงตามท่ีตั้งไว แตยังคงไดกลุมตัวอยางท่ีใหความเห็นท่ีเก่ียวกับแนว

ทางการพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการประชุม และวิธีการเรียกประชุมตามมาตรา 1175 

 4.1.4  การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลท่ีรวบรวมไดแลว มาตรวจสอบความถูกตอง และความเรียบรอย 

จากนั้นนํามาจัดระเบียบขอมูลเพ่ือเตรียมการสําหรับการวิเคราะหทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 -  ลงรหัสกับแบบสอบถาม  

 -  จัดทําคูมือลงรหัส ซ่ึงประกอบดวยขอท่ีแบบสอบถาม ตัวแปร รหัส จํานวนคอลัมน และ

คอลัมนท่ี เพ่ืออธิบายตัวแปรตามรหัสท่ีกําหนดไว 

 -  แปลงขอมูลท่ีไดในแบบสอบถามเปนรหัส ( Code)แลวบันทึกลงในตารางลงรหัส 

 -  นําขอมูลลงรหัส และเขียนคําสั่งในการใชคาทางสถิติ  

 -  นําคามาวิเคราะหทางสถิติ โดยใชสถิติข้ันพ้ืนฐาน 

 4.1.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

     ภายหลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลแลว  จะนําขอมูลมาลงรหัส ( Coding )  แลวทําการ

ประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา  

(Frequency Statistics) 

              ความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของกับแนวทางการพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการประชุม และ

วิธีการเรียกประชุมตามมาตรา 1175 โดยการใชสถิติการแจกแจงความถ่ี  การหาคารอยละ เทานั้น 
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ตัวอยางเครื่องมือท่ีใช 

 

 

 

 

 ผูวิจัยตองการสํารวจความคิดเห็น เก่ียวกับแนวทางการพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการประชุม และวิธีการ

เรียกประชุมตามมาตรา 1175  ศึกษาเฉพาะในสวนของบริษัทจํากัด แมบริษัทจํากัดจะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายท่ี

มีสิทธิและหนาท่ีไดเชนเดียวกับบุคคลธรรม แตการดําเนินธุรกิจตางๆ ของบริษัทตองดําเนินกิจการภายในขอบเขต

หรือกรอบวัตถุประสงคของบริษัทท่ีตั้งไว 

ความเปนมาของการสาํรวจความคิดเห็น 

 อยางไรก็ตาม ผูวิจัยเห็นถึงปญหาในเรื่องของการประชุมและวิธีการเรียกการประชุม ตามมาตรา 1175 

และไดรวบรวมปญหาตางๆ เปรียบเทียบความคิดเห็นท้ังใน และตางประเทศ เพ่ือเปนฐานในการปรับปรุงกฎหมาย 

และใหสอดคลองกับหลักเกณฑทางกฎหมายและวิธีการท่ีทันสมัย และบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 “มาตรา 1175 คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญใหลงพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองท่ีอยางนอยหน่ึง

คราวกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน และสงทางไปรษณียตอบรับไปยังผูถือหุนทุกคนท่ีมีช่ือในทะเบียนของ

บริษัทกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตเปนคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญเพ่ือลงมติพิเศษ ในกระทําการ

ดังวาน้ันกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาสิบสี่วัน คําบอกกวาเรียกประชุมใหญน้ัน ใหระบุสถานท่ี วัน เวลา และสภาพ

แหงกิจการท่ีจะไดประชุมปรึกษาคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญน้ันกอนวันนัดประชุมใหญเพ่ือลงมติพิเศษใหระบุ

ขอความ ท่ีจะนําเสนอใหลงมติดวย” 

ผูวิจัยศึกษาเฉพาะกรณีปญหาในเรื่องการการประชุม และวิธีการเรียกประชุมตามมาตรา 1175 มีดังน้ี 

1. ความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายแพงและพาณิชย ตามมาตรา 1175 

2. ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการและวิธีประชุม 

3. ความเขาใจเก่ียวกับขาวสารขอมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic media) และสื่อสิ่งพิมพ 

4. ความเขาใจเก่ียวกับสถานท่ีประชุม และการเชิญประชุม 

 

แบบสํารวจความคิดเห็น 

เรื่อง แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการประชุม 

และวิธีการเรียกประชุมตามมาตรา  1175 
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แบบสอบถามนี ้แบงเปน 2 สวน คือ 

วิธกีารตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  

สวนท่ี 2  ความรูความเขาใจเก่ียวกับ กฎหมายแพงและพาณิชย ตามมาตรา 1175  

ในการตอบแบบสอบถาม จะมลีกัษณะการตอบคาํถาม 2 ลกัษณะ ไดแก 

1.) ทําเครื่องหมาย  ในหัวขอท่ีทานเลือก 

ตัวอยาง         ม ี  ไมมี  

2.) เติมขอความตามความคิดเห็นของทาน ในกรณีท่ีทานมีความคิดเห็นเพ่ิมเติม ท่ีตองการแสดง 

     ในแตละขอทานสามารถแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมไดโดยอิสระ 

 

สวนท่ี 1

 

  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1.เพศ   ชาย    หญิง 

 

2. สถานภาพ   

2.1. กลุมนักกฎหมาย 

 ผูพิพากษา   อัยการ   ตาํรวจ  

 ทนายความ   นักวิชาการ   

 2.2 กลุมผูใชกฎหมาย เชน กรรมการบริษัท ผูถือหุน แยกตามกลุมอาชีพ ดังน้ี  

   กลุมเกษตรกรและอุตสาหกรรมอาหาร  

   กลุมสินคาอุปโภคบริโภค  

   กลุมสินคาอุตสาหกรรม สินคายานยนต เครื่องจักร เคมีภัณฑ 

   กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง 

   กลุมงานบริการ  เชนการทองเท่ียวและสันทนาการขนสง 

   กลุมเทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสารและคอมพิวเตอร 
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สวนท่ี 2ความรูความเขาใจเก่ียวกับ กฎหมายแพงและพาณิชย ตามมาตรา 1175 

 

1. ความเขาใจเก่ียวกับประกาศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  

1.1 ทานเขาใจเก่ียวกับประกาศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ถือเปนกฎหมายหรือไม 

 

 

                        1          2        3      4    5 

 

ความคิดเห็น / เหตุผล ............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

1.2  แมคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) มีประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ใหใชบังคับแลว

ขณะน้ีแตควรแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีเปนกฎหมายหลักใหสอดคลองกับประกาศน้ัน หรือไม  

 ควร  เพราะ.................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

 ไมควร  เพราะ.....................................................................................................  

............................................................................................................................................ 

2. ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการและวิธีการประชุม 

 2.1 ทานเห็นดวยหรือไม กับ วิธีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Video Conference) มาใชกับการ

ประชุมผูถือหุน 

   เห็นดวย  เพราะ................................................................................... 

  .........................................................................................................................................  

   ไมเห็นดวย  เพราะ...................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

 2.2 ทานคิดวาการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ( Video Conference) จะทําใหเกิดความสะดวกในการ

ประชุมหรือไม 

   สะดวก  เพราะ................................................................................... 

  .........................................................................................................................................  

นอยที่สุด มากที่สุด 
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   ไมสะดวก  เพราะ................................................................................... 

 .........................................................................................................................................  

3. ความเขาใจเก่ียวกับขาวสารขอมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic media) และสื่อสิ่งพิมพ 

 3.1 ทานติดตามขาวสารผานทางอินเทอรเนต ( internet)และ สื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic) หรือไม  

 ติดตาม   ไมติดตามเลย      ติดตามบางเปนครั้งคราว 

 3.2 ปจจุบัน ทานไดรับขอมูลขาวสารผานทางอินเทอรเนต ( internet)และ สื่ออิเล็กทรอนิกส 

(Electronic) หรือไม 

   ไดรับขอมูลเปนประจํา  ไมเคยรบัขอมลูเลย    ไดรับขอมูลบางเปนครั้งคราว 

         หากทานไดรับขอมูล ทานไดรับขอมูลในเรื่องใดบาง........................................................................ 

          .................................................................................................................................................... 

 3.3  กฎหมายควรตองกําหนดใหทุกบริษัท มี Website ของบริษัทเพ่ือสื่อสารกับผูถือหุนหรือไม  

   ควรกําหนด  เพราะ................................................................................... 

  .................................................................................................................................... ...... 

   ไมควรกําหนด  เพราะ................................................................................... 

 .........................................................................................................................................  

 3.4   ทานรูจักหนังสือพิมพแหงทองถ่ินหรือไม  

   รูจัก  หากรูจักมีหนังสือสิ่งพิมพช่ืออะไรบาง 

   ......................................................................................................................  

   ......................................................................................................................  

   ไมรูจกั     เพราะ..................................................................................  

 3.5  ทานเคยอานหนังสือพิมพทองถ่ินหรือไม  

   เคยอาน  หากเคยอาน มีความนาสนใจตรงไหน และคอลัมนใดท่ีนาอาน  

   ......................................................................................................................  

   ......................................................................................................................  

   ไมเคยอาน เพราะ..................................................................................  

4. ความเขาใจเก่ียวกับสถานท่ีประชุมและการเชิญประชุม 

 4.1 ทานเคยเขารวมประชุมหรือไม  

   เคย    

   ไมเคย  
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 4.2 ทานเขาประชุม และทุกครั้งท่ีรับหนังสือเชิญหรือไม  

   ไดรับทุกครั้ง    

   ไมไดรับเลย  

   ไดรับเปนครั้งคราว  

 4.3  ทานเตรียมคําถามกอนการประชุมหรือไม (ทําความเขาใจเก่ียวกับวาระกอนหรือไม)  

   เตรียมทุกครั้ง    

   ไมเคยเตรียม  

   เตรียมเปนครั้งคราว  

 4.4  การสงหนังสือเชิญประชุม ทานคิดวา ใชเวลาเพียง 7 วันเตรียมขอมูลเรื่องสําคัญ ทันหรือไม  

   ทันเวลา  เพราะ................................................................................................. 

  ........................................................................................................................................  

   ไมทันเตรียมขอมูล   หากไมทันควรใชเวลา ก่ีวัน  เหตุผล.................................          

                       ....................................................................................................................................... 

 4.5  สถานท่ีประชุม ควรจัดท่ีใด  

   สํานักงานใหญ  เพราะ................................................................................... 

  .................................................................................................................................... ..... 

   จังหวัดท่ีทําการ  เพราะ................................................................................... 

 .........................................................................................................................................  

   จังหวัดใกลเคียงท่ีทําการ  เพราะ.....................................................................  

  4.6  ทานสะดวกหรือไมท่ีจะประชุม  ณ. สถานท่ี ท่ีทานไมไดทํางาน หรือจังหวัดท่ีไมไดทํางาน  

   สะดวก   เพราะ................................................................................... 

  .........................................................................................................................................  

   ไมสะดวก  เพราะ................................................................................... 

 ..................................................................................................................................... .... 

 4.7  ระยะทางมีผลตอการท่ีจะตัดสินใจไปรวมประชุมหรือไม  

   มผีล   เพราะ................................................................................... 

  ................................................................................................................................... ...... 

   ไมมผีล  เพราะ................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................  
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  5. ความเขาใจเก่ียวกับวาระการประชุม 

  5.1 วาระอ่ืนๆ จะนําเรื่องสําคัญมาพิจารณาได หรือไม  

   ได   เพราะ................................................................................... 

  .........................................................................................................................................  

   ไมได  เพราะ...................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

 5.2  กฎหมายไมไดกําหนดวา “วาระอ่ืนๆ” คืออะไร ควรกําหนดใหชัดเจนหรือไม  

   ควร   เพราะ................................................................................... 

  ........................................................................................................................................  

   ไมควร  เพราะ................................................................................... 

 .........................................................................................................................................  

  5.3  การนําเรื่องสําคัญมาประชุมโดยไมไดแจงไวกอนทําได หรือไม อยางไร ควรจะเปนเรื่องใด  

   ทําได   เพราะ................................................................................... 

  .........................................................................................................................................  

   ทําไมได  เพราะ................................................................................... 

 .........................................................................................................................................  
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ชาย

49%
หญิง

51%

แยกตามเพศ

4.2  ผลการวิเคราะหขอมูล 

ในสวนการนําเสนอขอมูลในเชิงปริมาณ ผูวิจัย ไมเนนในการวิเคราะหขอมูลแบบยาก เนื่องจาก

ตองการเอาผลการสํารวจ มาสนับสนุนความคิดเห็น ในสวนของการวิเคราะหเชิงเอกสารเทานั้น ดังนั้น 

การวิเคราะหขอมูล จึงเปนการวิเคราะหแบบงาย โดยจําแนกตามรอยละ ของความคิดเห็นดังนี้ 

 4.2.1  รอยละของผูตอบแบบสอบถาม แยกตามเพศ นําเสนอในรูปแบบ ตาราง กราฟ     

รอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

ตาราง 1 รอยละของผูตอบแบบสอบถาม แยกตามเพศชาย และเพศหญิง 

เพศ 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ชาย 74 49.3 49.3 49.3 

หญิง 76 50.7 50.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0   

      

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 49.3  เปนเพศชาย และรอยละ  50.7  เปนเพศหญิง 

ภาพ  1 รอยละของผูตอบแบบสอบถาม แยกตามเพศชาย และเพศหญิง 
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ตาราง 2 รอยละของผูตอบแบบสอบถาม แยกตามสถานภาพ 

สถานภาพ 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid กลุมนักกฎหมาย 10 6.7 6.7 6.7 

กลุมผูใชกฎหมาย 140 93.3 93.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0   

 

จากตาราง พบวา ผูตอบแบบสอบถาม แยกตามสถานภาพ ไดแก รอยละ  6.7  เปนกลุมนักกฎหมาย   

และ รอยละ  93.3  เปนกลุมผูใชกฎหมาย   

 

ภาพ  2  รอยละของผูตอบแบบสอบถาม แยกตามสถานภาพ 

 

 

กลุมนัก

กฎหมาย

7%

กลุมผูใช

กฎหมาย

93%

แบงตามสถานภาพDP
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ตาราง 3  รอยละของผูตอบแบบสอบถาม แยกตามสถานภาพตามกลุมนักกฎหมาย 

กลุมนักกฎหมาย 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ผูพิพากษา 2 1.3 20.0 20.0 

อัยการ 2 1.3 20.0 40.0 

ตํารวจ 2 1.3 20.0 60.0 

ทนายความ 2 1.3 20.0 80.0 

นักวิชาการ 2 1.3 20.0 100.0 

Total 10 6.7 100.0   

Total 10 100.0     

จากตาราง พบวา ผูตอบแบบสอบถาม แยกเปนกลุมนักกฎหมาย ไดแก ผูพิพากษา อัยการ ตํารวจ 

ทนายความ และนักวิชาการจํานวนเทาๆ กัน รอยละ 1.3  

ภาพ 3 รอยละของผูตอบแบบสอบถาม แยกตามสถานภาพตามกลุมนักกฎหมาย 

 

  

 

 

 

 

ผูพพิากษา

20%

อัยการ

20%
ตํารวจ

20%

ทนายความ

20%

นกัวิชาการ

20%

กลุมนักกฎหมายDP
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ตาราง  4  กลุมผูใชกฎหมาย เชน กรรมการบริษัท ผูถือหุน 

กลุมผูใชกฎหมาย 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid กลุมเกษตรกร 15 10.0 10.7 10.7 

กลุมสินคาอุปโภค 31 20.7 22.1 32.9 

กลุมสินคา

อุตสาหกรรม 

18 12.0 12.9 45.7 

กลุมอสังหาริมทรัพย 28 18.7 20.0 65.7 

กลุมงานบริการ 31 20.7 22.1 87.9 

กลุมเทคโนโลยี 17 11.3 12.1 100.0 

Total 140 93.3 100.0  

 กลุมนักกฎหมาย 10 6.7   

Total 150 100.0   

 

จากตาราง พบวา ผูตอบแบบสอบถาม แยกเปนกลุมผูใชกฎหมาย รอยละ 20.7  เปนกลุมสินคา

อุปโภคและกลุมงานบริการรอยละ 18.7  เปนกลุมอสังหาริมทรัพยรอยละ 12.0 กลุมสินคา

อุตสาหกรรม รอยละ 11.3 เปนกลุมเทคโนโลยี รอยละ10.0 เปนกลุมเกษตรกร ในสวน รอยละ 6.7 

เปนกลุมนักกฎหมายหมาย ซ่ึงผูวิจัยแยกนําเสนอ ในเบื้องตนแลว 
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กลุมเกษตรกร

11%

กลุมสินคา

อุปโภค

22%

กลุมสินคา

อุตสาหกรรม

13%

กลุม

อสงัหาริมทรัพย

20%

กลุมงานบริการ

22%

กลุมเทคโนโลยี

12%

กลุมผูใชกฎหมาย

ภาพ 4  กลุมผูใชกฎหมาย เชน กรรมการบริษัท ผูถือหุน 
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ปานกลาง

30%

มาก

70%

1.1 ทานเขาใจเกี่ยวกับประกาศของคณะรักษา

ความสงบแหงชาติ

สวนท่ี 2

1. ความเขาใจเก่ียวกับประกาศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  

 ความรูความเขาใจเก่ียวกับ กฎหมายแพงและพาณิชย ตามมาตรา 1175 

ตาราง 5 ความเขาใจเก่ียวกับประกาศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  

1.1 ทานเขาใจเก่ียวกับประกาศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ  (คสช.)  

ถือเปนกฎหมาย หรือไม 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ปานกลาง 45 30.0 30.0 30.0 

มาก 105 70.0 70.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0   

 

จากตาราง พบวา รอยละ 70  กลุมผูตอบแบบสอบถาม มีความเขาใจเก่ียวกับประกาศของคณะรักษา

ความสงบแหงชาติ (คสช.) ถือวาเปนกฎหมาย ในระดับมาก และ รอยละ 30 มีความเขาใจเก่ียวกับ

ประกาศของคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) ถือวาเปนกฎหมาย อยูในระดับปานกลาง 

ภาพ 5  ความเขาใจเก่ียวกับประกาศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  
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1.1  ความถ่ีในการใหเหตุผลในขอคําถาม เก่ียวกับประกาศของคณะรกัษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  

ถือเปนกฎหมาย หรือไม 

- ไมถือวาเปนกฎหมาย เพราะกฎหมายตองมีสภาพบังคับและบทลงโทษ แตประกาศ คสช. เปน

การประกาศ เพ่ือแจงใหทราบ ขอความรวมมือ จึงไมมีสภาพเปนกฎหมาย 

- ประกาศของ คสช. ยังไมเขาถึงบุคคลท่ัวไปท่ีไมไดมีความสนใจ ในประกาศเรื่องนั้นๆ หรือ

ทํางานเก่ียวของกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนั้น แมจะมีศักดิ์เทียบเทากฎหมาย แตเมือเปนประกาศ 

คสช. คนจงึยงัไมคอยใหความสนใจ 

- อาจเปนกฎหมาย หากประกาศนั้นมีลักษณะเปนกฎหมายใหม คือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีมีอยู

เดิม หรือสรางกลไกคูขนานกับกลไกใหม 

- หากประกาศ คสช. มีผลเปลี่ยนแปลงกฎหมายท่ีมีอยูเดิม ก็จะมีสถานะเปนกฎหมายได แตหาก

เปนประกาศ คสช. เก่ียวกับการแตงตั้งบุคคลก็จะเปนคําสั่งทางบริหาร 
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ควร

70%

ไมควร

30%

1.2  แมคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) มปีระกาศคณะ

รักษาความสงบแหงชาติ ใหใชบังคับแลวขณะนี้ แตควรแกไข

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีเปนกฎหมายหลักให

สอดคลองกับประกาศนั้น หรือไม 

ตาราง 6  แมคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) มีประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ใหใช

บังคับแลวขณะนี้ แตควรแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีเปนกฎหมายหลักใหสอดคลองกับ

ประกาศนั้น หรือไม 

1.2  แมคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) มีประกาศคณะรักษาความ

สงบแหงชาติ ใหใชบังคับแลวขณะนี้ แตควรแกไขประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยท่ีเปนกฎหมายหลักใหสอดคลองกับประกาศนั้น หรือไม  

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ควร 105 70.0 70.0 70.0 

ไมควร 45 30.0 30.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0   

จากตาราง พบวา รอยละ 70  กลุมผูตอบแบบสอบถามควรแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ี

เปนกฎหมายหลัก และรอยละ 30 ไมควรแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีเปนกฎหมายหลัก  

ภาพ 6  คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) มีประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ใหใชบังคับ

แลวขณะนี้ แตควรแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีเปนกฎหมายหลักใหสอดคลองกับ

ประกาศนั้น หรือไม 
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1.2 ความถ่ีในการใหเหตุผลในขอคําถามแมคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) มีประกาศคณะ

รักษาความสงบแหงชาติ ใหใชบังคับแลวขณะนี้ แตควรแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ี

เปนกฎหมายหลักใหสอดคลองกับประกาศนั้น หรือไม  

 

ควร 

- เพราะการบังคับใหเปนไปตามกฎหมายในทางแพง ผูคนสวนใหญลวนเขาใจวาตองถือตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเปนหลัก ดังนั้นจังเปนการอันควรวาจะตองมีการแกไข

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในสอดคลองกับประกาศ เพ่ือใหเกิดความแนนอน ชัดเจน 

และความเขาใจไปในแนวทางเดียวกัน 

- เพ่ือใหนักกฎหมาย รวมท้ังบุคคลท่ัวไปมีความเขาใจท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน และลดความ

สับสนท่ีจะเกิดข้ึนตอไป 

ไมควร  

- เพราะประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ีบังคับใชนั้น มีเพ่ือใชชั่วคราว เพ่ือใหเขากับ

เหตุการณในปจจุบัน ในการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซ่ึงเปนกฎหมายหลัก

ตองใชเวลาในการพิจารณา 

- ประกาศ คสช. มีผลบังคับอยูแลว จึงไมจําเปนตองแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

- ประกาศ คสช. เปนเพียงประกาศ จึงไมควรแกไขกฎหมายหลัก เพ่ือใหสอดคลองแตอยางใด  

 

2. ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการและวิธีการประชุม 
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ตาราง 7  ทานเห็นดวยหรือไม กับวิธีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Video Conference) มาใช

กับการประชุมผูถือหุน 

    2.1 ทานเห็นดวยหรือไม กับวิธีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Video 

Conference) มาใชกับการประชุมผูถือหุน 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid เห็นดวย 150 100.0 100.0 100.0 

 

จากตาราง พบวา รอยละ 100 เห็นดวยกับวิธีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Video 

Conference) มาใชกับการประชุมผูถือหุน 

ภาพ  7 ทานเห็นดวยหรือไม กับวิธีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Video Conference) มาใชกับ

การประชุมผูถือหุน 

 

เห็นดวย

100%

 2.1 ทานเห็นดวยหรือไม กับวิธีการประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส (Video Conference) มาใชกบัการประชุมผู

ถือหุนDP
U
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2.1 ความถ่ีในการใหเหตุผลในขอคําถามทานเห็นดวยหรือไม กับวิธีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

(Video Conference) มาใชกับการประชุมผูถือหุน 

เห็นดวย 

- เพ่ือความสะดวก สบายในการเขารวมประชุม ลดปญหาเรื่ององคประชุมไมครบตามกฎหมาย

กําหนด แตท้ังนี้ตองข้ึนอยูกับปจจัยในการนําระบบ  Video Conference มาใชดวยวาผูถือ

หุนมีความเขาใจมากแคไหน เพราะถือเปนเทคโนโลยีใหมท่ียังไมถูกับจริตของคนไทย 

โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุ 

- หากการประชุมผานสื่อทําไดอยางมีประสิทธิภาพ จะสอดคลองกับวิถีชีวิตในปจจุบัน รวมท้ัง

ในระยะยาวจะเกิดความสะดวกและประหยัดเวลา ในทุกๆ ดาน 

- เพราะ ในปจจุบันนี้ การสื่อสารผานสื่ออิเล็กทรอนิกส มีความทันสมัย และไดรับการยอมรับ

ท่ัวไป มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร ประหยัดเวลา ประหยัดคาใชจาย 

- เปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนแตตองเลือกระบบ และเทคโนโลยีท่ีจะรองรับ

ความรู ความเขาใจของผูถือหุนดวย 

- ปจจุบันการใชระบบ Video Conference เปนท่ียอมรับและมีความสะดวกรวดเร็ว ซ่ึง

กระบวนการยุติธรรมก็ยินยอมกับระบบดังกลาวในการใชสืบพยานทางไกลดวย 

 

    2.2 ทานคิดวาการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Video Conference) จะทําใหเกิดความสะดวก

ในการประชุมหรือไม 
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ตาราง 8  ทานคิดวาการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Video Conference) จะทําใหเกิดความ

สะดวกในการประชุมหรือไม 

    2.2 ทานคิดวาการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (Video Conference) จะทําให

เกิดความสะดวกในการประชุมหรือไม 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid สะดวก 150 100.0 100.0 100.0 

จากตาราง พบวา รอยละ 100 เห็นวาในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Video Conference) จะ

ทําใหเกิดความสะดวกในการประชุมผูถือหุน รอยละ 0 ไมสะดวกในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ภาพ 8  ทานคิดวาการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Video Conference) จะทําใหเกิดความสะดวก

ในการประชุมหรือไม 

 

สะดวก

100%

 2.2 ทานคิดวาการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (Video 

Conference) จะทําใหเกิดความสะดวกในการประชุม

หรอืไมDP
U
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2.2 ความถ่ีในการใหเหตุผลในขอคําถามคิดวาการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Video 

Conference) จะทําใหเกิดความสะดวกในการประชุมหรือไม  

สะดวก  

- ผูรวมประชุมไมตองเผชิญกับปญหาดานการเดินทาง มาเพ่ือประชุม ไมจําเปนตองอยูใน

สถานท่ี ท่ีเดียวกัน ฉะนั้น จะอยูจังหวัดไหนก็รวมประชุมได 

- เพราะไมตองเสียเวลาในการเดินทางไกล เพ่ือเขารวมประชุม และไมตองเสียคาใชจายในการ

เดินทาง รวมถึงสามารถประชุมพรอมกันไดครบทุกคนท่ีมีสวนเก่ียวของ 

- ผูเขารวมจะอยูท่ีใดก็สามารถเขารวมประชุมไดโดยผานระบบอิเลคทรอนิกส  

- ไมตองเดินทางท่ีใชระยะเวลานานๆ 

- ไมตองเดินทาง เปดโอกาสใหผูถือหุนเขาประชุมไดมากข้ึน 
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3. ความเขาใจเก่ียวกับขาวสารขอมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic media) และสื่อสิ่งพิมพ 

    3.1 ทานติดตามขาวสารผานทางอินเทอรเนต ( internet)และ สื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic) 

หรอืไม  

ตาราง 9  ทานติดตามขาวสารผานทางอินเทอรเนต ( internet)และ สื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic) 

หรอืไม  

3.1 ทานติดตามขาวสารผานทางอินเทอรเนต ( internet)และ ส่ืออิเล็กทรอนิกส 

(Electronic) หรอืไม  

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ติดตาม 150 100.0 100.0 100.0 

จากตาราง พบวา รอยละ 100 ผูตอบแบบสอบถาม ติดตามขาวสารผานทางอินเทอรเนต ( internet)

และ สื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic) รอยละ 0  ติดตามบางเปนครั้งคราว และไมติดตามเลย 

ภาพ 9  ทานติดตามขาวสารผานทางอินเทอรเนต ( internet)และ สื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic) 

หรอืไม  

 

 

 

 

 

 

ติดตาม

100%

    3.1 ทานติดตามขาวสารผานทางอินเทอรเนต 

( internet) และ ส่ืออิเล็กทรอนิกส (Electronic) 

หรอืไม DP
U
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ไดรับขอมูล

เปนประจํา

100%

3.2 ปจจุบัน ทานไดรับขอมูลขาวสารผานทางอิน

เทอรเนต ( internet) และ ส่ืออิเล็กทรอนิกส 

(Electronic) 

    3.2 ปจจุบัน ทานไดรับขอมูลขาวสารผานทางอินเทอรเนต ( internet)และ สื่ออิเล็กทรอนิกส 

(Electronic) หรอืไม 

ตาราง 10  ปจจุบัน ทานไดรับขอมูลขาวสารผานทางอินเทอรเนต ( internet)และ สื่ออิเล็กทรอนิกส 

(Electronic) หรอืไม 

    3.2 ปจจุบัน ทานไดรับขอมูลขาวสารผานทางอินเทอรเนต ( internet)และ ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส (Electronic) หรอืไม 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ไดรับขอมูลเปน

ประจํา 

150 100.0 100.0 100.0 

จากตารางพบวา  รอยละ 100 ผูตอบแบบสอบถาม ไดรับขอมูลขาวสารผานทางอินเทอรเนต ( 

internet)และ สื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic) เปนประจํารอยละ 0 ไมเคยไดรับขอมูล  และ ไดรับ

ขอมูลเปนครั้งคราว 

ภาพ 10  ปจจุบัน ทานไดรับขอมูลขาวสารผานทางอินเทอรเนต ( internet)และ สื่ออิเล็กทรอนิกส 

(Electronic) หรอืไม 
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3.2 ความถ่ีในการใหเหตุผล ในขอคําถามปจจุบันทานไดรับขอมูลขาวสารผานทางอินเทอรเนต 

(internet)และ สื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic) บางหรือไม หากทานไดรับขอมูล ทานไดรับขอมูลใน

เรื่องใดบาง 

- ขาวสารท่ัวไป อาทิ เก่ียวกับธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงเหตุการณตางๆ  

- ขาวประจําวัน ขาวการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ รวมท้ังดานบันเทิง 

- ขาวสารบานเมือง และขอมูล Personal data ท้ังหลาย 

- ขาวสารเก่ียวกับมหาวิทยาลัยท่ีเคยศึกษา กิจกรรมของสมาคมท่ีเปนสมาชิก รวมท้ังโปรโมชั่น

ตางๆ 

 

 3.3  กฎหมายควรตองกําหนดใหทุกบริษัท มี Website ของบริษัทเพ่ือสื่อสารกับผูถือหุนหรือไม  

ตาราง 11  กฎหมายควรตองกําหนดใหทุกบริษัท มี Website ของบริษัทเพ่ือสื่อสารกับผูถือหุน

หรอืไม 

     3.3  กฎหมายควรตองกําหนดใหทุกบริษัท มี Website ของบริษัทเพ่ือ

ส่ือสารกับผูถือหุนหรือไม 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ควรกําหนด 135 90.0 90.0 90.0 

ไมควรกําหนด 15 10.0 10.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0   
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ควรกาํหนด

90%

ไมควรกาํหนด

10%

3.3  กฎหมายควรตองกําหนดใหทุกบริษัท มี Website 

ของบริษัทเพ่ือส่ือสารกับผูถือหุนหรือไม 

จากตาราง พบวา ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 90  ควรใหทุกบริษัทมี Website ของบริษัทเพ่ือ

สื่อสารกับผูถือหุน  รอยละ 10  ไมควรกําหนด  

ภาพ 11  กฎหมายควรตองกําหนดใหทุกบริษัท มี Website ของบริษัทเพ่ือสื่อสารกับผูถือหุนหรือไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 ความถ่ีในการใหเหตุผลในขอคําถามกฎหมายควรตองกําหนดใหทุกบริษัท มี Website ของบรษิทั

เพ่ือสื่อสารกับผูถือหุนหรือไม 

ควรกําหนด 

- เพราะสะดวกและงายตอการประชาสัมพันธ ขาวสารใหถึงผูถือหุนอยางรวดเร็ว ลดภาระ 

และคาใชจายในการดําเนินการทางเอกสาร 

- เพ่ือใหทราบขอมูลและรายละเอียดตางๆ ของบริษัทไดโดยงาย และถูกตอง  

- ผูถือหุนอาจตองการตรวจสอบขอมูล และสอบถามขอมูล 
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รูจัก

40%
ไมรูจัก

60%

3.4   ทานรูจักหนังสือพิมพแหงทองถิ่นหรือไม 

    3.4   ทานรูจักหนังสือพิมพแหงทองถ่ินหรือไม  

ตาราง 12  ทานรูจักหนังสือพิมพแหงทองถ่ินหรือไม 

3.4   ทานรูจักหนังสือพิมพแหงทองถิ่นหรือไม  

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid รูจัก 60 40.0 40.0 40.0 

ไมรูจัก 90 60.0 60.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0   

 

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 60  ไมรูจักหนังสือพิมพทองถ่ิน  และรอยละ 40  

รูจักหนังสือพิมพทองถ่ิน  

ภาพ 12  ทานรูจักหนังสือพิมพแหงทองถ่ินหรือไม 
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3.4 ความถ่ีในการใหเหตุผลในขอคําถามทานรูจักหนังสือพิมพแหงทองถ่ินหรือไม  

รูจัก หากรูจักมีหนังสือพิมพอะไรบาง 

- หนังสือพิมพบานเมือง  หนังสือพิมพหลักเมือง 

- หนังสือพิมพตระกูลไทย หนังสือพิมพประชากร 

- หนังสือพิมพประชามติ 

ไมรูจัก 

- ตามแผงหนังสือชั้นนําไมมีวางจําหนาย 

- อยูในกรุงเทพไมเคยเห็นสักเทาไหร แตถาตางจังหวัด เห็นผานๆ ตา 

 

3.5  ทานเคยอานหนังสือพิมพทองถ่ินหรือไม 

ตาราง 13  ทานเคยอานหนังสือพิมพทองถ่ินหรือไม 

    3.5  ทานเคยอานหนังสือพิมพทองถิ่นหรือไม 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid เคยอาน 45 30.0 30.0 30.0 

ไมเคยอาน 105 70.0 70.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0   

 

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 70 ไมเคยอานหนังสือพิมพทองถ่ิน และ รอยละ 30 

เคยอานหนังสือพิมพทองถ่ิน   
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เคยอาน

30%

ไมเคยอาน

70%

3.5  ทานเคยอานหนังสือพิมพทองถิ่นหรือไม

ภาพ  13  ทานเคยอานหนังสือพิมพทองถ่ินหรือไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 ความถ่ีในการใหเหตุผลในขอคําถาม ทานเคยอานหนังสือพิมพทองถ่ินหรือไม หากเคยอาน มี

ความนาสนใจตรงไหน แลคอลัมนใดท่ีอาน 

เคยอาน 

- นาสนใจในเรื่องขาวสารเก่ียวกับคดีความ การเอง บทความเทคโนโลยี วิทยาศาสตร 

- นาสนใจเพราะ เนื้อหาจะเฉพาะเจาะจงในแตละชุมชน ทองถ่ินแตละท่ีจะมีเอกลักษณในการ

นําเสนอท่ีแตกตางกันไป 

ไมเคยอาน 

- เพราะหนังสือพิมพสวนใหญ ดูนาเชื่อถือและนาสนใจท่ีจะอานมากกวา 

- เนื่องจากวาหาซ้ือยาก และไมคอยเห็น 

- ไมเคยอานเลย 
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เคย

100%

4.1 ทานเคยเขารวมประชุมหรือไม

4. ความเขาใจเก่ียวกับสถานท่ีประชุมและการเชิญประชุม 

    4.1 ทานเคยเขารวมประชุมหรือไม 

ตาราง 14  ความเขาใจเก่ียวกับสถานท่ีประชุมและการเชิญประชุม 

    4.1 ทานเคยเขารวมประชุมหรือไม 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid เคย 150 100.0 100.0 100.0 

 

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 100  เคยเขารวมประชุม และรอยละ 0  

ไมเคยเขารวมชุม 

ภาพ 14  ความเขาใจเก่ียวกับสถานท่ีประชุมและการเชิญประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP
U



105 
 

ไดรับทุกคร้ัง

40%ไดรับเปนคร้ัง

คราว

60%

4.2 ทานเขาประชุมทุกครั้งท่ีรับหนังสือเชิญหรือไม

 4.2 ทานเขาประชุมทุกครั้งท่ีรับหนังสือเชิญหรือไม 

ตาราง 15  ทานเขาประชุมทุกครั้งท่ีรับหนังสือเชิญหรือไม 

    4.2 ทานเขาประชุมทุกครั้งท่ีรับหนังสือเชิญหรือไม 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ไดรับทุกครั้ง 60 40.0 40.0 40.0 

ไดรับเปนครั้งคราว 90 60.0 60.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0   

 

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 60 ไดรับหนังสือเชิญประชุม รอยละ 40 ไดรับทุกครั้ง 

สวน รอยละ 0 ไมไดรับหนังสือเชิญประชุมเลย 

ภาพ 15  ทานเขาประชุมทุกครั้งท่ีรับหนังสือเชิญหรือไม 
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เตรียมทุก

คร้ัง

10%

เตรียมเปน

คร้ังคราว

90%

4.3  ทานเตรียมคําถามกอนการประชุมหรือไม 

(ทําความเขาใจเกี่ยวกับวาระกอนหรือไม

4.3  ทานเตรียมคําถามกอนการประชุมหรือไม (ทําความเขาใจเก่ียวกับวาระกอนหรือไม  

ตารางท่ี 16  ทานเตรียมคําถามกอนการประชุมหรือไม (ทําความเขาใจเก่ียวกับวาระกอนหรือไม  

    4.3  ทานเตรียมคําถามกอนการประชุมหรือไม (ทําความเขาใจเกี่ยวกับวาระกอน

หรอืไม 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid เตรียมทุกครั้ง 15 10.0 10.0 10.0 

เตรียมเปนครั้ง

คราว 

135 90.0 90.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0   

 

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 90 เตรียมคําถามกอนประชุม หรือทําความเขาใจ

เก่ียวกับวาระการประชุมกอนเสมอ รอยละ 10 เตรียมเปนครั้งคราว สวน รอยละ 0 ไมเคยเตรียมเลย 

ภาพ 16  ทานเตรียมคําถามกอนการประชุมหรือไม (ทําความเขาใจเก่ียวกับวาระกอนหรือไม  
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4.4  การสงหนังสือเชิญประชุม ทานคิดวา ใชเวลาเพียง 7 วันเตรียมขอมูลเรื่องสําคัญ ทันหรือไม 

ตาราง 17  การสงหนังสือเชิญประชุม ทานคิดวา ใชเวลาเพียง 7 วันเตรียมขอมูลเรื่องสําคัญ ทัน

หรอืไม 

4.4  การสงหนังสือเชิญประชุม ทานคิดวา ใชเวลาเพียง 7 วันเตรียมขอมูลเรื่องสําคัญ 

ทันหรอืไม 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ทันเวลา 75 50.0 50.0 50.0 

ไมทันเตรียมขอมูล 75 50.0 50.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0   

 

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 50 คิดวาการสงหนังสือเชิญประชุม ใชเวลาเพียง 7 วัน

ทันเวลา สําหรับขอมูลเรื่องสําคัญ  และเตรียมขอมูลไมทัน เทากัน 

ภาพ 17  การสงหนังสือเชิญประชุม ทานคิดวา ใชเวลาเพียง 7 วันเตรียมขอมูลเรื่องสําคัญ ทันหรือไม 

  

 

 

 ทันเวลา

50%

ไมทันเตรียม

ขอมูล

50%

4.4  การสงหนังสือเชิญประชุม ทานคิดวา ใชเวลา

เพียง 7 วันเตรียมขอมูลเรื่องสําคัญ ทันหรือไมDP
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4.4 ความถ่ีในการใหเหตุผลในขอคําถาม เรื่องการสงหนังสือเชิญประชุม ทานคิดวา ใชเวลาเพียง 7 

วันเตรียมขอมูลเรื่องสําคัญ ทันหรือไมเพราะเหตุใด หาไมทันควรใชเวลา ก่ีวัน เหตุผล 

ไมทันเตรียมขอมูล 

- เนื่องจากในการเตรียมขอมูลสําคัญท่ีมีจํานวนมาก ควรมีเวลาในการเตรียมการไมนอยกวา 

15 วัน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองและครบถวน 

- หากวาระเปนเรื่องท่ีอยูในความรับผิดชอบ ตองชี้แจง หรือตองตอบคําถาม การเตรียม

เอกสารเพียง 7  วัน คงไมเพียงพอกับการเตรียมขอมูล  ควรจะประมาณ 7 สัปดาห หรือ 14  

วัน 

- เพราะหนังสือเชิญประชุมมีวาระตางๆ มากมายท่ีจะตองแจงไปยังผูถือหุน ควรมีเวลา อยาง

นอย 15 วัน 

    4.5  สถานท่ีประชุม ควรจัดท่ีใด 

ตาราง 18  สถานท่ีประชุม ควรจัดท่ีใด 

    4.5  สถานท่ีประชุม ควรจัดท่ีใด 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid สํานักงานใหญ 120 80.0 80.0 80.0 

จังหวัดท่ีทําการ 30 20.0 20.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0   
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สํานักงานใหญ

80%

จังหวัดท่ีทํา

การ

20%

4.5  สถานท่ีประชุม ควรจัดท่ีใด

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 80 สถานท่ีประชุม ควรจัดท่ีสํานักงานใหญ รอยละ 20 

ควรจัดท่ี สวนจังหวัดท่ีทําการ และรอยละ 0 ควรจัดใกลเคียงท่ีทําการ 

ภาพ 18  สถานท่ีประชุม ควรจัดท่ีใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 ความถ่ีในการใหเหตุผลในขอคําถามสถานท่ีประชุมควรจัดท่ีใด เพราะเหตุใด 

สํานักงานใหญ 

- เพราะสถานท่ีนาจะมีความเหมาะสม และมีความพรอมในการจัดประชุม  

- เพราะเปนสถานท่ี ท่ีผูถือหุนคุยเคยและรูจักเปนอยางดีอยูแลว แตตองข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืนๆ 

ดวย 

- เปนสถานท่ี ท่ีผูเขารวมประชุมทุกทานทราบกันดีอยูแลว เพ่ือการบริหารเวลาในการเดินทาง 

จังหวัดทําการ 

- เพราะ วาระการประชุม นาจะเก่ียวกับท่ีทําการนั้นๆ บุคลากรและเอกสารจะสามารถเตรียม

ไดสะดวกกวาการเดินทางไปท่ีอ่ืนๆ 
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 4.6  ทานสะดวกหรือไมท่ีจะประชุม  ณ. สถานท่ี ท่ีทานไมไดทํางาน หรือจังหวัดท่ีไมไดทํางาน 

ตาราง 19  ทานสะดวกหรือไมท่ีจะประชุม  ณ. สถานท่ี ท่ีทานไมไดทํางาน หรือจังหวัดท่ีไมไดทํางาน 

    4.6  ทานสะดวกหรือม่ีจะประชุม  ณ. สถานท่ี ท่ีทานไมไดทํางาน หรือจังหวัดท่ี

ไมไดทํางาน 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ไมสะดวก 150 100.0 100.0 100.0 

 

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 100 ไมสะดวก ณ.สถานท่ี ท่ีไมไดทํางาน หรือจังหวัดท่ี

ไมไดทํางาน สวน สะดวก รอยละ 0  

ภาพ 19  ทานสะดวกหรือไมท่ีจะประชุม  ณ. สถานท่ี ท่ีทานไมไดทํางาน หรือจังหวัดท่ีไมไดทํางาน 

 

ไมสะดวก

100%

4.6  ทานสะดวกหรือไมท่ีจะประชุม ณ.สถานท่ี ท่ีทาน

ไมไดทํางาน หรือจังหวัดท่ีไมไดทํางานDP
U
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4.6 ความถ่ีในการใหเหตุผลในขอคําถามทานสะดวกหรือไมท่ีจะประชุม ณ.สถานท่ี ท่ีทานไมทํางาน 

หรือจังหวัดท่ีไมไดทํางาน เพราะเหตุใด 

ไมสะดวก 

- เพราะตองใชเวลาในการเดินทาง รวมถึงมีคาใชจายในการเดินทาง 

- เพราะตองใชเวลาและเสียคาใชจายในการเดินทาง 

- เพราะไมสะดวกในเรื่องของการเดินทาง ขอมูล และเอกสารในการประชุม  

- ติดงานและไมสามารถมาประชุมได 

- ปญหาทางดานการเดินทางท่ีไมสะดวก 

 

    4.7  ระยะทางมีผลตอการท่ีจะตัดสินใจไปรวมประชุมหรือไม 

ตาราง 20  ระยะทางมีผลตอการท่ีจะตัดสินใจไปรวมประชุมหรือไม  

    4.7  ระยะทางมีผลตอการท่ีจะตัดสินใจไปรวมประชุมหรือไม 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid มีผล 150 100.0 100.0 100.0 

 

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 100 ระยะทางมีผลตอการท่ีจะตัดสินใจไมรวมประชุม 
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ภาพ 20  ระยะทางมีผลตอการท่ีจะตัดสินใจไปรวมประชุมหรือไม 

 

 

4.7 ความถ่ีในการใหเหตุผลในขอคําถามระยะทางมีผลตอการท่ีจะตัดสินใจไปรวมประชุมหรือไม 

เพราะเหตุใด 

มีผล 

- เพราะท่ีประชุมอยูไกลทําใหเดินทางลําบากและใชเวลานาน 

- หากตองใชเวลาเดินทางท่ีนาน และระยะทางท่ีไกล อาจตัดสินใจไมเขารวมประชุมได  

- หากเปนเรื่องทีไมมีความสําคัญมาก ระยะทางท่ีไกลยอมทําให ผูถือหุนไมเขารวมประชุมได 

  

 

 

 

มผีล

100%

4.7  ระยะทางมีผลตอการท่ีจะตัดสินใจไปรวมประชุม

หรอืไม
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ได

60%

ไมได

40%

5.1 วาระอ่ืนๆ จะนําเรื่องสําคัญมาพิจารณาได หรือไม

5. ความเขาใจเก่ียวกับวาระการประชุม 

    5.1 วาระอ่ืนๆ จะนําเรื่องสําคัญมาพิจารณาได หรือไม 

ตาราง 21  วาระอ่ืนๆ จะนําเรื่องสําคัญมาพิจารณาได หรือไม 

    5.1 วาระอ่ืนๆ จะนําเรื่องสําคัญมาพิจารณาได หรือไม 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ได 90 60.0 60.0 60.0 

ไมได 60 40.0 40.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0   

 

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 60  เห็นวาวาระอ่ืนๆ จะนําเรื่องสําคัญมาพิจารณาได 

สวนรอยละ 40 เห็นวาวาระอ่ืนๆ ไมสามารถนําเรื่องสําคัญมาพิจารณา 

ภาพ  21  วาระอ่ืนๆ จะนําเรื่องสําคัญมาพิจารณาได หรือไม 
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5.1 ความถ่ีในการใหเหตุผลในขอคําถามวาระอ่ืนๆ สามารถนําเรื่องสําคัญมาพิจารณาไดหรือไม 

เพราะเหตุใด 

ได 

- เพ่ือใหท่ีประชุมรับรูปญหา แตไมควรมีการลงมติ 

ไมได  

- ตองมีการแจงวาระการประชุมแกผูเขารวมประชุมทุกครั้ง โดยเฉพาะในเรื่องสําคัญ 

- เพราะหากพิจารณาเรื่องใดควรกําหนดวาระการประชุมใหชัดเจน เพ่ือการเตรียมการขอมูล

ไดถูกตองและครบถวนในการพิจารณา 

- เพราะอาจจะกระทบตอผูท่ีไมไดมาเขารวมประชุมในวันดังกลาว ซ่ึงไมทราบวามีเรื่องสําคัญ

ในวาระอ่ืนๆ หรือไม อยางไร 

- วาระอ่ืนๆ ควรเปนเรื่องทีไมสําคัญเปนเพียงการแจงขาวสารธรรมดาเทานั้น 

    5.2  กฎหมายไมไดกําหนดวา “วาระอ่ืนๆ” คืออะไร ควรกําหนดใหชัดเจนหรือไม  

ตาราง 22  กฎหมายไมไดกําหนดวา “วาระอ่ืนๆ” คืออะไร ควรกําหนดใหชัดเจนหรือไม  

    5.2  กฎหมายไมไดกําหนดวา “วาระอ่ืนๆ” คืออะไร ควรกําหนดใหชัดเจนหรือไม 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ควร 135 90.0 90.0 90.0 

ไมควร 15 10.0 10.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0   
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ควร 

90%

ไมควร 

10%

5.2  กฎหมายไมไดกําหนดวา “วาระอ่ืนๆ” คอือะไร ควร

กําหนดใหชัดเจนหรือไม

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 90 คิดวา วาระอ่ืนๆ ควรกําหนดใหชัดเจน สวน รอย

ละ 10 วาระอ่ืนๆ ไมควรกําหนดใหชัดเจน 

ภาพ  22  กฎหมายไมไดกําหนดวา “วาระอ่ืนๆ” คืออะไร ควรกําหนดใหชัดเจนหรือไม  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 ความถ่ีในการใหเหตุผลในขอคําถาม กฎหมายไมไดกําหนดวา “วาระอ่ืนๆ” คืออะไร ควร

กําหนดใหชัดเจนหรือไม เพราะเหตุใด 

ควร 

- เพ่ือท่ีจะใหผูเขารวมประชุมมีความเขาใจอยางถองแทเก่ียวกับ วาระอ่ืนๆ ท่ีตนมาเขารวม

ประชุม 

- เพราะตองกําหนดใหชัดเจนวา วาระอ่ืน ควรมีเรื่องสําคัญเก่ียวกับเรื่องใดบาง โดยการวาง

รูปแบบใหชัดเจนและแนนอน 

- เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการจัดวาระการประชุม 

- เพ่ือความชัดเจนแนนอน ปองกันการสับสน 

ไมควร 
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- เพราะวาระอ่ืนๆ อาจเปนเรื่องกะทันหัน แตไมสําคัญซ่ึงสามารถแทรกใสในการประชุมได 

หากกําหนดชัดเจนอาจเปนการบังคับใหไมสามารถเพ่ิมหัวขอยอยเขาไปได  

  5.3  การนําเรื่องสําคัญมาประชุมโดยไมไดแจงไวกอนทําได หรือไม อยางไร ควรจะเปนเรื่องใด  

ตาราง 23  การนําเรื่องสําคัญมาประชุมโดยไมไดแจงไวกอนทําได หรือไม อยางไร ควรจะเปนเรื่องใด 

    5.3  การนําเรื่องสําคัญมาประชุมโดยไมไดแจงไวกอนทําได หรือไม อยางไร ควร

จะเปนเรื่องใด 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ทําไมได 150 100.0 100.0 100.0 

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 100 เห็นวาการนําเรื่องสําคัญมาประชุมโดยไมไดแจงไว

กอนทําไมได และ รอยละ 0 เห็นวาทําได 

ภาพ 23  การนําเรื่องสําคัญมาประชุมโดยไมไดแจงไวกอนทําได หรือไม อยางไร ควรจะเปนเรื่องใด  

 

ทําไมได

100%

 5.3  การนําเรื่องสําคัญมาประชุมโดยไมไดแจงไวกอน

ทําได หรือไม อยางไร ควรจะเปนเรื่องใดDP
U
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5.3 ความถ่ีในการใหเหตุผลในขอคําถามการนําเรื่องสําคัญมาประชุมโดยไมไดแจงไวกอนทําได หรือไม 

อยางไร ควรจะเปนเรื่องใดเพราะเหตุใด 

ทําไมได 

- หากเปนวาระสําคัญผูรวมประชุมควรมีเวลาตรึกตรองกอนท่ีจะมารวมประชุม เพ่ือจะมีสวน

รวมอยางเต็มท่ี เรื่องไมไดแจงไป แตประชุมได ควรจะเปนเรื่องเก่ียวเนื่องอยางแทจริงกับ

วาระ ท่ีทําการแจงผูรวมการประชุม 

- เพราะ จะไมสามารถเตรียมขอมูล หรือรายละเอียดตางของปญหาท่ีตองการพิจารณาได

ครบถวน 

- เพราะผูท่ีไมไดเขารวมประชุมในวันดังกลาว อาจกระทบตอสิทธิในการพิจารณาเรื่องสําคัญ

ไป 

- หากเปนสําคัญ ผูเขารวมประชุมควรมีเวลาในการเตรียมขอมูล และเตรียมตัวสําหรับเรื่อง

นั้นๆ จึงไมควรนําเรื่องสําคัญมาประชุมโดยไมแจง 
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บทท่ี 5 

ปญหาและวิเคราะหปญหาแนวทางการพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการประชุม

และวิธีการเรียกประชุมตามมาตรา 1175 

จากการศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการประชุมและวิธีเรียกประชุมมาตรา 

1172 ท้ังจากการคนควาขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของตางๆ  สัมภาษณแนวคิดของนักวิชาการ 

ผูเก่ียวของกับการประชุม ทําการสุมตัวอยางอยางงาย และสุมตัวอยางแบบบังเอิญ โดยแจกแบบ 

สอบถามกับผูท่ีเก่ียวของกับการประชุม นําผลท่ีไดมาศึกษา และศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายใน

ตางประเทศ เชนอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และอินเดีย โดยนําท้ังหมดมาศึกษาวิเคราะหถึงปญหาทีละ

ประเด็นดังนี้ 

5.1 ปญหาท่ีหนึ่ง ในเรื่องของการวิเคราะหถึงสถานะทางกฎหมายของประกาศคณะรักษาความ

สงบเรยีบรอยแหงชาต ิ(คสช.) และการใชวิธีการประชุมระยะไกลผานส่ืออิเลคทรอนิกส  มี

ประเดน็ ท่ีนํามาวิเคราะหไดดังนี้ 

5.1.1 ประเด็นท่ีหนึ่งในเรื่องปญหาการวิเคราะหสถานะของประกาศคณะรักษาความ 

สงบแหงชาติ วามีผลเปนกฎหมายหรือไม 

ในประเด็นเรื่องรับรองสถานะของประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือคําสั่งคณะ

ปฏิวัติ หรือจะใชคําเรียกอยางหนึ่งอยางใดก็ตามท่ีมาจากคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ 0

1 วา

เปนกฎหมายและใชบังคับไดหรือไมนั้น เม่ือพิจารณาจากองคกรตุลาการของไทย ใหการรับรองตอ

สถานะทางกฎหมายของประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ โดยพิจารณาวาเม่ือคณะปฏิวัติกระทํา

การยึดอํานาจการปกครองไดเปนผลสําเร็จ ยอมมีอํานาจท่ีจะตราคําสั่งอันเปนกฎหมายออกบังคับ

ใชไดเชนเดียวกับกฎหมายท่ีตราข้ึนในยามปกติ พิจารณาประกอบกับคําพิพากษาฎีกาท่ี 1153-

                                                           
1อาจมีคําเรียกช่ือคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ไดในหลายคําเรียกเชน คณะปฏิวัติ คณะรัฐประหาร 

คณะปฎิรูปการปกครองแผนดิน ก็ใหหมายความถึงคณะผูทําการยึดอํานาจเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยวิถีทางนอกกรอบ

และกระบวนการแหงรัฐธรรมนูญซึ่งมีผลใชบังคับอยูในขณะน้ัน 
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1154/2495 ซ่ึงไดรับรองวาการปฏิวัติเพ่ือลมลางรัฐบาลนั้นหากกระทําไดสําเร็จก็ใหถือวาเปน

ผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมาย 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 45 / 2496 1

2“ …ขอเท็จจริงไดความวาใน พ.ศ. 2490 คณะรัฐประหารได

ยึดอํานาจการปกครองประเทศไดเปนผลสําเร็จ การบริหารประเทศชาติในลักษณะเชนนี้ คณะ

รัฐประหารยอมมีอํานาจท่ีจะเปลี่ยนแปลง แกไข ยกเลิกและออกกฎหมายตามระบบแหงการปฏิวัติ

เพ่ือบริหารประเทศชาติตอไป มิฉะนั้นประเทศชาติจะตั้งดวยความสงบไมได ดังนั้นรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 จึงเปนกฎหมายอันสมบูรณ……” 

 คําพิพากษาฎีกาท่ี 1662 / 2505  “.....ศาลฎีกาเห็นวาเม่ือ พ.ศ. 2501 คณะปฏิวัติไดทําการ

ยึดอํานาจการปกครองประเทศไทยไดเปนผลสําเร็จ หัวหนาปฏิวัติยอมเปนผูใชอํานาจการปกครอง

บานเมือง ขอความใดท่ีหัวหนาคณะปฏิวัติสั่งบังคับประชาชนก็ตองถือเปนกฎหมาย แม

พระมหากษัตริยจะมิไดทรงตราออกมาดวย ความแนะนําหรือความยินยอมของสภาผูแทนราษฎรหรือ

สถาบันนิติบัญญัติของประเทศก็ตาม ดังนัยคําพิพากษาฎีกาท่ี 45 / 2496 ฉะนั้นคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 

21 (บุคคลอันธพาล) ซ่ึงประกาศคําสั่งของหัวหนาปฏิวัติบังคับแกประชาชนดังกลาวขางตนเปน

กฎหมายท่ีใชบังคับในการปกครองนั้นดวย…” 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 ไดรับรองประกาศของคณะปฏิวัติไวใน

มาตรา 29 บัญญัติวา “บรรดาการกระทําประกาศหรือคําสั่งของหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครอง

แผนดินหรือการกระทําประกาศหรือคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินท่ีไดกระทําประกาศ

หรือสั่งกอนวันใชรัฐธรรมนูญนี้ท้ังนี้ท่ีเก่ียวกับการปฏิรูปการปกครองแผนดินไมวาจะกระทําดวย

ประการใดหรือเปนรูปใด และไมวาจะกระทําประกาศหรือสั่งใหมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทาง

บริหารหรือในทางตุลาการใหถือวาการกระทําประกาศหรือคําสั่งตลอดจนการกระทําของผูปฏิบัติตาม

ประกาศหรือคําสั่งนั้นเปนการกระทําประกาศหรือชอบดวยกฎหมาย” 

 คําพิพากษาฎีกาท่ี 1234 / 2523 “…..แมจะมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยออก

                                                           
2สิทธิกร ศักดิ์แสง,สถานะทางกฎหมายของประกาศคณะปฏิวัติเปนกฎหมายท่ีสมบูรณหรือไม  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=730699810357853&id=473834066044430 
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ประกาศใชแลวก็ตาม แตก็หาไดมีกฎหมายยกเลิกประกาศหรือคําสั่งคณะปฏิวัติหรือคณะปฏิรูปการ

ปกครองแผนดินไมประกาศหรือคําสั่งนั้นยังคงเปนกฎหมายใชบังคับอยู…..” 

 คําพิพากษาฎีกาท่ี 6411/2534  เม่ือคณะปฏิวัติยึดอํานาจการปกครองแผนดินไดสําเร็จ 

หัวหนาคณะปฏิวัติยอมมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งอันถือเปนกฎหมายท่ีใชบังคับแกประชาชนได 

ประกาศของคณะปฏวิตั ิ337 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 มิใชคําสั่งท่ีมีผลใหบุคคลตองรับโทษ

ทางอาญา แตเปนเรื่องของการใหถอนสัญชาติไทยของบุคคลบางจําพวก แมจะยอนหลังกระทบถึง

สิทธิของจําเลยหรือประชาชนก็มีผลใชบังคับเปนกฎหมายได 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ไดยอมรับประกาศหรือ

คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(คปค.) ชอบดวยกฎหมายและชอบดวยรัฐธรรมนูญ ในมาตรา 36 บัญญัติไวดังนี้“บรรดาประกาศและ

คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือ

คําสั่งของหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขท่ีไดประกาศหรือสั่ง ในระหวางวันท่ี 19 กันยายน พุทธศักราช 2549 จนถึงวันประกาศใช

รัฐธรรมนูญนี้ไมวาจะเปนในรูปใดและไมวาจะประกาศหรือสั่งใหมีผลบังคับทางนิติบัญญัติ ในทาง

บริหารหรือในทางตุลาการ ใหมีผลใชบังคับตอและใหถือวาประกาศหรือคําสั่งตลอดจนการปฏิบัติตาม

ประกาศหรือคําสั่งนั้นไมวาการปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งนั้นจะกระทํากอนหรือหลังวันประกาศใช

รัฐธรรมนูญนี้ เปนประกาศหรือคําสั่งหรือการปฏิบัติท่ีชอบดวยกฎหมายและชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้” 

 คําวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญท่ี 3-5/2550  ในประเด็นตองวินิจฉัยขอ 12ประกาศคณะ

ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี 27 ลงวันท่ี 

30 กันยายน พ.ศ. 2549 ใชบังคับกับการยุบพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ยอนหลังได เพราะถือวาประกาศดังกลาวเปนกฎหมาย 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (ฉบับปจจุบัน) ไดยอมรับหลักการกระทําของ

คณะปฏิวัติชอบดวยกฎหมายและชอบดวยรัฐธรรมนูญ ดังนี้“มาตรา 309 บรรดาการใดๆท่ีไดรับรอง

ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 วาเปนการชอบดวย

กฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมท้ังการกระทําท่ีเก่ียวเนื่องกับกรณีดังกลาวไมวากอนหรือหลังวัน
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ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ใหถือวาการนั้นและการกระทํานั้นชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้” 

 กลาวโดยสรุปจากการวิเคราะหในประเด็นเรื่องสถานะของประกาศคณะรักษาความสงบ

แหงชาติเปนกฎหมายหรือไม พิจารณาจากคําพิพากษาฎีกาในหลายๆ ฉบับขางตน หรือจาก

รัฐธรรมนูญในฉบับตางๆ ไดยอมรับวาประกาศ หรือกฎหมายตางๆ ท่ีออกโดยคณะปฏิวัติหรือคณะ

รักษาความสงบแหงชาติ มีสถานะเปนกฎหมายมีอํานาจท่ีจะเปลี่ยนแปลง แกไข ยกเลิกและออก

กฎหมายเพ่ือใชบริหารประเทศชาติได  

ผลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามพบวารอยละ 70  กลุมผูตอบแบบสอบถาม มีความเขาใจ

เก่ียวกับสถานะทางกฎหมายของประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ถือวาเปนกฎหมายอยู 

ในระดับมาก และ รอยละ 30 มีความเขาใจเก่ียวกับประกาศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 

ถือวาเปนกฎหมาย อยูในระดับปานกลางและเม่ือพิจารณาถึงเหตุผลในการตอบขอคําถาม ไดประมวล

เหตุผลท่ีแตกตางกันดังนี้ 

- ประกาศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไมถือวาเปนกฎหมาย เพราะกฎหมายตองมีสภาพ

บงัคับและตองมีบทลงโทษ แตประกาศ คสช. เปนการประกาศ เพ่ือแจงใหทราบ เปนการขอ

ความรวมมือ จึงไมมีสภาพเปนกฎหมาย(เปนความเห็นท่ีไมเห็นดวยวาประกาศคณะรักษาความ

สงบแหงชาติไมถือเปนกฎหมาย)  

- ประกาศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ เห็นวายังไมเขาถึงบุคคลท่ัวไปท่ีไมไดมีความสนใจ 

ในประกาศเรื่องนั้นๆ หรือทํางานเก่ียวของกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนั้น แมจะมีศักดิ์เทียบเทา

กฎหมาย แตเม่ือเปนประกาศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ  คนจึงยังไมคอยใหความสนใจ

(ผูใหความเห็นนี้อาจเนื่องจากขอความในประกาศอยูแยกจากกฎหมายหลักทําใหประชาชนไม

อาจทราบขอความในกฎหมายท่ีแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกกฎหมายท่ีมีอยูก็เปนได)  

- สถานนะของประกาศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ อาจเปนกฎหมาย หากประกาศนั้นมี

ลักษณะเปนกฎหมายใหม คือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีมีอยูเดิม ควรสรางกลไกคูขนานกับ

กฎหมายเดิม 
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- หากประกาศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ  มีผลเปลี่ยนแปลงกฎหมายท่ีมีอยูเดิม ก็จะมี

สถานะเปนกฎหมายได แตหากเปนประกาศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ  เก่ียวกับการ

แตงตั้งบุคคลถือวาเปนคําสั่งทางบริหาร 

สวนเหตุผลท่ีไดจากการสัมภาษณ บุคคลท่ีมีความรูความสามารถ ผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมาย  

ใหเหตุผลโดยสรุปดังนี้ 

- ประกาศของคณะรกัษาความสงบแหงชาติ แมมีสภาพเปนกฎหมาย แตถือวายังไมเปนท่ียุติยังมี

การเปลี่ยนแปลงได เกิดจากความตองการ และความจําเปนในชวงเวลานั้นๆ ยังไมควรนํามา

แกไขปรับปรุงในกฎหมายหลัก 

- ประกาศคณะปฏิวัติถือเปนกฎหมาย แกไขกฎหมายได แมมีอยูเปนจํานวนมาก ประกาศมาเปน

เวลานาน แตถือวายังมีสภาพอยูบังคับใชไดอยู   

- เห็นวาถึงแมประกาศคณะปฏิวัติจะมีเนื้อหาท่ีออกมาเพ่ิมเติมหรือแกไขกฎหมายหลัก แตก็ไม

จําเปนตองไปแกไขกฎหมายหลักแตอยางใด เปนเรื่องเพียงทําสารบัญโยงใหเห็นเทานั้นพอ 

- ประกาศคณะปฏิวัติ หรือประกาศของคณะรกัษาความสงบแหงชาติ เกาๆ ยังใชไดอยูมีเปน

จํานวนมากและยังมีผลใชบังคับ ควรเอามาแกไขใหตรงกับกฎหมาย 

- เห็นวาแมประกาศของคณะรกัษาความสงบแหงชาติมีสถานะภาพเปนกฎหมาย แตควรนํามา

แกไขในพระราชบัญญัติใหสอดคลองกัน 

- เห็นวาประกาศของคณะรกัษาความสงบแหงชาติ ถือเปนกฎหมายหากจะนํามาแกไขใน

กฎหมายหลักเห็นวาควรทําโดยตองจําแนกเปนเรื่องๆ  ดูตามจําเปน เรงดวน หรือท่ีเปน

ประโยชนแกสังคมจึงควรนํามาแกไข  
 

5.1.2  ประเด็นท่ีสอง ปญหาในเรื่องการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

ในเรื่องของวิธีการประชุม เดิมทีการประชุมผูถือหุน กรรมการตองเขารวมในการประชุมดวย 

จะนําวิธีการท่ีทันสมัย เชน ใชวิธีประชุมทางโทรศัพท ประชุมผานทางจอภาพ หรือผานสื่อ

อิเลคทรอนิคส ใดๆ ไมไดเลย กฎหมายไมไดรองรับวิธีการประชุมรูปแบบเหลานี้  พิจารณาโดยนําคํา

พิพากษาของศาลฎีกาท่ี 3362/2532 รวมถึงคําวนิจิฉัยของคณะกรรมการกฤษฎกีา  (เรื่องเสร็จท่ี 
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75/2536)  เห็นวา มติเวียนโดยไมจัดประชุมคณะกรรมการไมอาจรับจดทะเบียนไดเนื่องจากสงผลให

เปนการหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามกฎหมาย และคณะกรรมการท่ีปรึกษากฎหมายของกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง การจดทะเบียนขอบังคับของบริษัทจํากัด ตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยไดมีความเห็นวา บริษัทไมสามารถกําหนดขอบังคับใหมติกรรมการสามารถ

ทําเปนมติเวียนโดยไมตองจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทได นํามาเทียบเคียงกับปญหาท่ีตั้งไวไดวา

การประชุมหากกฎหมายไมไดรองรับวิธีการไวจะดําเนินการเปนอยางอ่ืน โดยระบุไวในขอบังคับใหผิด

จากกฎหมาย ยอมใชบังคับไมได  ดังนั้นการท่ีบริษัทจะใชวิธีการดําเนินการประชุมท่ีสะดวกและ

ทันสมัย เชน ใชการประชุมทางโทรศัพท  หรือการประชุมผานจอภาพ หากไมมีกฎหมายบัญญัติ

รองรับไมอาจทําได  

ตอมาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดบัญญัติกฎหมาย เพ่ือแกไขปญหาในเรื่องวิธีการ  

ประชุมไวในประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับท่ี 74/2557 เรื่องการประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ใหอํานาจบริษัทสามารถปรึกษาหารือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ได มีเจตนารมณในการ

บัญญัติกฎหมายดังนี้ “โดยท่ีเทคโนโลยีปจจุบันทําใหผูรวมประชุมท้ังภาครัฐและภาคเอกชนสามารถ

ปรึกษาหารือกันผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไดโดยสะดวกแมจะมิไดอยูในสถานท่ีเดียวกันท้ังยังเปนการ

ประหยัดตนทุนและระยะเวลาในการจัดการประชุมและการเดินทางไปรวมประชุมดวยและปจจุบันมี

การใชวิธีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในการประกอบธุรกิจกันอยางแพรหลายแตกฎหมายท่ีใช

บังคับอยูในปจจุบันยังไมเปดชองใหดําเนินการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยมีผลบังคับใชไดตาม

กฎหมายสมควรมีกฎหมายกลางเพ่ือกําหนดใหการประชุมบางอยางท่ีกฎหมายตางๆบัญญัติใหตอง

ประชุมสามารถกระทําผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยมีผลบังคับใชตามกฎหมาย” แตกฎหมายไดกําหนด

เปนขอยกเวนไมใหนํามาใชในการประชุมบางอยาง ดังนี้  

1) การประชุมของสภาผูแทนราษฎรวุฒิสภาและรัฐสภา 

2) การประชุมเพ่ือจัดทําคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล 

3)   การประชุมเพ่ือดําเนินการตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจางของสวนราชการราชการสวน

ทองถ่ินรัฐวิสาหกิจองคการมหาชนและหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

4) การประชุมอ่ืนท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
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นอกจากจะกําหนดวิธีการประชุมไวในประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับท่ี  

74/2557แลวยังมีกําหนดมาตรฐานของการประชุมไวในประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารกําหนดใหการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตองเปนไปตามมาตรฐานการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กําหนดในเรื่องมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ.

2557 กําหนดวิธีการและมาตรฐานในการประชุมเอาไว 

 แตอยางไรก็ตามในขอ 1 ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับท่ี 74/2557บัญญัติ

วา “การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส” หมายความวาการประชุมท่ีกฎหมายบัญญัติใหตองมีการ

ประชุมท่ีกระทําผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยผูรวมประชุมอยางนอยหนึ่งในสามขององคประชุมตองอยู

ในท่ีประชุมแหงเดียวกันและผูรวมประชุมท้ังหมดตองอยูในราชอาณาจักรขณะท่ีมีการประชุมแมจะ

มิไดอยูในสถานท่ีเดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหวางกันไดผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส กลาวคือแมการประชุมจะกระทําผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไดแตทุกคนท่ีรวมประชุม

ตองอยูในราชอาณาจักรขณะท่ีมีการประชุมรวมท้ังกําหนดใหตองมีผูรวมประชุมในท่ีเดียวกันอยาง

นอย 1 ใน 3 ขององคประชุมจึงจะสามารถประชุมโดยใชวิธีการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสได  

ความเห็นของกมลณิช สวัสดิ์พาณิชยสํานักกฎหมาย สํานักงานเศรษฐกิจการคลังไดแสดง

ความเห็นในกฎหมายนารูจากเดลินิวส วา 2

3 “ในโลกยุคมิลเลนเนียม และกระแสโลกาภิวัตนท่ีกําลัง

เปนกระแสธารหลักบีบโลกใหแคบลงถนัดตา การติดตอสื่อสารท่ีสะดวกรวดเร็วนําไปสูการพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจและการลงทุนของภาคธุรกิจแบบเวิลไวดหากบางขณะกฎหมายไมสามารถปรับตัวตาม

ไดทันทวงทีก็ยอมกลายเปนอุปสรรคขัดขวางไปอยางนาเสียดายโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางดานการ

สื่อสารเม่ือวันท่ี 27 มิถุนายนท่ีผานมา คณะรักษาความสงบแหงชาติไดออกประกาศฉบับท่ี  74/2557 

โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปคือเพ่ือใหการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสมีผลบังคับไดตามกฎหมายโดย

ขอ 3 ตามประกาศใหอํานาจประธานในท่ีประชุมสามารถกําหนดใหประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

ท้ังนี้เวนแตการประชุมท่ีเปนความลับตามระเบียบท่ีกฎหมายกําหนดเปนการเฉพาะกอนประกาศฉบับ

ดังท่ีกลาวมีผลใชบังคับ แมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จะไดบัญญัติในลักษณะท่ีใหบริษัท
                                                           
3
http://www.dailynews.co.th/article/255113 20 เมษายน 2559 
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จํากัดสามารถตราขอบังคับ ของบริษัทใหมีความแตกตางไปจากบทบัญญัติของกฎหมายได  ก็ตามหรือ

ในกรณีของบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดไดกําหนดหลักเกณฑ  ในเรื่องการ

ประชุมของกรรมการบริษัทไววาการประชุมของคณะกรรมการตองกระทําในทองท่ีเดียวกันแตกรม

พัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย ไดวางแนวปฏิบัติของกระทรวงพาณิชยวาการประชุมกรรมการ

ของบริษัทจํากัด หรือในกรณีของบริษัทมหาชนจํากัด ตัวกรรมการจะตองเขาประชุมเองและไม

สามารถประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสได จึงสรางความลําบากในการดําเนินการทางธุรกิจ ใหแก

ภาคเอกชนซ่ึงในตางประเทศ การประชุมกรรมการหรือแมแตการประชุมผูถือหุนบริษัทสวนใหญจะ

เลือกใชวิธีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสซ่ึงการดําเนินการดังกลาวนั้นจะชวยใหการดําเนินธุรกิจ

ของภาคเอกชนมีความคลองตัวรวดเร็วและทันตอเหตุการณท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซ่ึงมี

สวนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไดหากมองในแงของการปฏิบัติประกาศคณะรักษา

ความสงบแหงชาติฉบับนี้ก็ยังคงไมสามารถแกปญหาในการดําเนินการจัดประชุมในลักษณะนี้ไดอยาง

เปนรูปธรรมนักเนื่องจากประกาศฉบับดังกลาวกําหนดเง่ือนไขวาผูรวมประชุมอยางนอยหนึ่งในสาม

ขององคประชุมจะตองอยูในท่ีแหงเดียวกันและผูรวมประชุมท้ังหมดตองอยูในราชอาณาจักร ดังนั้น

หากมีกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนชาวตางชาติ และไมสะดวกเดินทางเขามาในประเทศไทยปญหา    

ยอมวนกลับสูจุดเดิม 

อยางไรก็ดี เจตนารมณของประกาศฉบับนี้ เพ่ือมุงใหภาคธุรกิจขับเคลื่อนไปไดโดยไมสะดุด

ตอบสนองตอภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีกําลังฟนฟู แมวาจะยังมีเง่ือนไขท่ียังจํากัดอยูบางก็ตามแตก็ยังเปน

หนึ่งในทางเลือกหนึ่ง ใหกับเอกชนท่ีจะชวยแกปญหาขอติดขัด และการผอนปรนความเขมงวดก็ดู

เหมือนจะเปนทางออกท่ีดีท่ีสุดใหกับหลาย ๆ  ภาคสวนในสังคม”ถือวาเห็นดวย กับการท่ีสามารถ

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทําใหการประชุมเกิดความคลองตัวข้ึน นําเทคโนโลยีมาใชใหเกิด

ประโยชนไดเปนอยางดี แตไมเห็นดวยกับการท่ีผูรวมประชุมท้ังหมดตองอยูในราชอาณาจักร หาก

กรรมการคนใดคนหนึ่งอยูในตางประเทศและตองการนําวิธีการนี้มาใช การประชุมยอมไมมีผลตาม
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ดังนั้นแมกฎหมายจะกําหนดทางออกใหมีการประชุมโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกสได แตยังติด

ปญหาวาผูรวมประชุมอยางนอยหนึ่งในสามขององคประชุมยังตองอยูท่ีแหงเดียวกัน และขอสังเกตท่ี

สําคัญท่ีเห็นสมควรนํามาพิจารณาตอไปวาผูรวมประชุมท้ังหมดตองอยูในราชอาณาจักร ซ่ึงยังเห็นวา

เปนปญหาท่ีพึงตองนํามาปรับปรุงแกไข  เนื่องจากไมเห็นถึงความจําเปนใด ท่ีตองมีขอกําหนดใน

ลักษณะนี้ หากตองการเปดกวางใหการบริหารงานของบริษัท โดยผานการประชุมสามารถดําเนินการ

ไดโดยสะดวกไมตองอยูในสถานท่ีเดียวกัน เพราะเห็นเปนวิธีการท่ีประหยัด ไมตองเดินทางมารวม

ประชุม  แตกลับติดเง่ือนไขท่ีวาหากอยูในตางประเทศไมสามารถนําหลักเกณฑดังกลาวมาใชบังคับได  

หากพิจารณาเปรียบเทียบกับตางประเทศความเห็นใน Thai Securities Lawsวา3

4 “ในยุค

สมัยดิจิตอลอยางทุกวันนี้ อาจขัดความรูสึกอยูบางท่ียังคงเปนขอสงสัยวาการประชุมคณะกรรมการ

สามารถใชสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน video conference หรือ teleconference ไดหรือไมในทาง

ปฏิบัติแลวนักกฎหมายธุรกิจคงจะทราบดีวาเจาหนาท่ีอาจไมยอมรับจดทะเบียนขอบังคับท่ีมีขอความ

ใหสามารถประชุมคณะกรรมการได โดยสื่ออิเล็กทรอนิกสซ่ึงเจาหนาท่ีมักจะอางอิง ประกาศกรม

พัฒนาธุรกิจการคา เรื่องการจดทะเบียนขอบังคับของบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย (ปพพ.) และความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎกีาเลขเสรจ็ท่ี 75/2536 เรื่องการรับจด

ทะเบียนขอบังคับและการควบบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

(พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน) ซ่ึงกลาวถึงการประชุมคณะกรรมการวาเปนคุณสมบัติเฉพาะตัวและ

ตองกระทํากิจการดวยตัวเองจะมอบหมายใหบุคคลอ่ืนกระทําแทนตนในฐานะกรรมการไมไดซ่ึงเปน

การชี้ชัดวาหามการมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขาประชุมกรรมการหรือหามการทํามติเวียนโดยไมมีการ

จัดประชุมคณะกรรมการ 

อยางไรก็ตามเจาหนาท่ีไดนําหลักการดังกลาวมาปรับใชกับการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

ดวยโดยผูเขียนเขาใจวาเจาหนาท่ีไดตีความบทบัญญัติการประชุมคณะกรรมการตามมาตรา 1160 

ของ ปพพ. และมาตรา 80 ของ พรบ. บริษัทมหาชนซ่ึงกลาวถึงองคประชุมของคณะกรรมการ โดย

มองวาการท่ีกฎหมายใชคําวา กรรมการ “เขาประชุม” หรอื “มาประชุม” ตามประมวลกฎหมายแพง

                                                           
4https://thaicorporatelaws.wordpress.com/2015/03/0220 เมษายน 2559 
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และพาณิชย และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ตามลําดับนั้น หมายถึงการประชุมโดยวิธีท่ีกรรมการ

ตองมาประชุมรวมกันในสถานท่ีเดียวกันเทานั้น โดยมีความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขเสร็จท่ี 

1133/2555  เรื่องการจัดประชุมโดยวิธีอ่ืนใด ซ่ึงผูรวมประชุมมิไดอยูในสถานท่ีเดียวกันตอกย้ํา

แนวความคิดนี้ กลาวคือถาไมมีบทบัญญัติใหจัดการประชุมดวยวิธีการทางเทคโนโลยีไดการมาประชุม

ก็คือการมาประชุมรวมกันในสถานท่ีเดียวกันเทานั้น 

หากบริษัทยังยืนยันท่ีจะจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับกรรมการท่ีไมอาจมา

ประชุมในสถานท่ีเดียวกันได ผลกระทบคืออะไร 

หากเราพิจารณาการตีความของเจาหนาท่ีและแนวคําพิพากษาฎีกาแลวมีความเปนไปไดท่ีจะ

ถูกพิจารณาวากรรมการรายนั้นไมถูกนับเปนองคประชุม เพราะถือวาไมไดมาประชุม หรือไมไดเขา

ประชุมซ่ึงหากวาการขาดกรรมการถึงจุดท่ีทําใหขาดองคประชุม ก็อาจทําใหมติคณะกรรมการไมชอบ

และไมมีผลผูกพันบริษัทได ดังเชน ฎีกาท่ี 179-180/2539 หรือทําใหมติท่ีประชุมผูถือหุนอันเกิดจาก

การเรียกประชุมโดยมติคณะกรรมการท่ีไมครบองคประชุมมีเหตุใหตองถูกเพิกถอนไดตามฎีกาท่ี  

2564/2532  แตฎีกาท้ังหมดท่ีกลาวมานั้นเปนการวินิจฉัยกรณีการประชุมคณะกรรมการขาดองค

ประชุมแตมิไดมีขอเท็จจริงเก่ียวกับการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

อยางไรก็ตาม ดูเหมือนวาประกาศคณะรกัษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เรื่องการ

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ประกาศ คสช. ท่ี 74/2557)  จะออกมาแกไขปญหาดังกลาว โดย

บัญญัติให “การประชุมตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหตองมีการประชุมนอกจากจะดําเนินการตามวิธีการท่ี

บัญญัติไวในกฎหมายแตละฉบับแลวผูทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมจะกําหนดใหจัดการประชุมผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกสก็ไดและใหมีผลเชนเดียวกับการประชุมตามวิธีการท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย” อยางไร

ก็ดีแมมีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสได แตทุกคนท่ีรวมประชุมตองอยูในราชอาณาจักรขณะท่ีมี

การประชุมรวมท้ังกําหนดใหตองมีผูรวมประชุมในท่ีเดียวกันอยางนอย 1 ใน 3 ขององคประชุมจะเห็น

ไดวาประกาศนี้ไมไดชวยแกปญหา กรณีกรรมการไปตางประเทศ และใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือเขา

ประชุม 
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ถึงแมจะมีประกาศ คสช. ท่ี 74/2557 ดังกลาวก็ยังคงเปนท่ีถกเถียงกับเจาหนาท่ีท่ีจะรับจด

ทะเบียนขอบังคับท่ีใหมีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส รวมท้ังไมชวยแกปญหากรณีกรรมการไป

ตางประเทศและประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดังนั้นทางแกจึงอยูท่ีการมีแนววินิจฉัยท่ีชัดเจนเก่ียวกับ

การประชุมดวยเทคโนโลยีวาจะถูกถือวาไมไดเขาประชุมหรือไมและหากถือวาไมไดเขาประชุมจน

สงผลใหขาดองคประชุม ผลของมติคณะกรรมการดังกลาวจะผูกพันบริษัทหรือไมหรือเพียงแตเปนเหตุ

เพิกถอนมติผูถือหุนท่ีเกิดจากการเรียกประชุมของมติคณะกรรมการท่ีขาดองคประชุมดังกลาว”  
 

สรุปในประเด็นความเห็นใหมีการประชุมผานสื่ออิเลคทรอนิกสนั้น ผลจากการตอบ

แบบสอบถามพบวา รอยละ 100 เห็นดวยกับวิธีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Video 

Conference)  ท่ีนํามาใชกับการประชุมผูถือหุนท้ังไดใหเหตุผลในการตอบขอคําถามไวดังนี้  

- ทําใหเกิดความสะดวก สบายในการเขารวมประชุม ลดปญหาเรื่ององคประชุมไมครบตามท่ี

กฎหมายกําหนด แตท้ังนี้ตองข้ึนอยูกับปจจัยในการนําระบบ  Video Conference มาใช

ดวยวาผูถือหุนมีความเขาใจมากแคไหน เพราะถือเปนเทคโนโลยีใหมท่ียังไมถูกกับจริตของ

คนไทย โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุอาจยังไมนิยมใช 

- หากการประชุมผานสื่ออิเลคทรอนิกสทําไดอยางมีประสิทธิภาพ จะมีผลสอดคลองกับวิถีชีวิต

ในปจจุบัน รวมท้ังในระยะยาวจะเกิดความสะดวกและประหยัดเวลา ในทุกๆ ดาน 

- ในปจจุบันนี้ การสื่อสารผานสื่ออิเล็กทรอนิกส มีความทันสมัย และไดรับการยอมรับท่ัวไป   

มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร ประหยัดเวลา ประหยัดคาใชจาย 

- เปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนแตตองเลือกระบบ และเทคโนโลยีท่ีจะรองรับ

ความรู ความเขาใจของผูถือหุนดวย 

- ปจจุบันการใชระบบ Video Conference เปนท่ียอมรับและมีความสะดวกรวดเร็ว ซ่ึง

กระบวนการยุติธรรมก็ยินยอมกับระบบดังกลาวในการใชสืบพยานทางไกลดวย 
 

ในเรื่องการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสหากพิจารณาเปรียบเทียบวิธีดังกลาวใน 

ตางประเทศ เชนในประเทศสหรัฐอเมริกา ใน Delaware General Corporation Law (DGCL)ใน

การประชุมประชุมสามัญ ไดนําความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนใหม มาใชกับกระบวนการกํากับ

DP
U



129 
 

ดูแลกิจการของบรษิทั สมาชิกสภานิติบัญญัติเดลาแวร ไดแกไขมาตรา 211 ใน  DGCL ท่ีจะอนุญาต

ให บริษัท ใชวิธีการ virtual-only shareholder meeting และhybrid shareholder meeting มา

ใชได  วิธีการ virtual-only shareholder meeting คือการการประชุมผูถือหุนท่ีจะจัดข้ึนโดยใช

ออนไลนเทคโนโลยีไมตองมีการประชุมพบปะตัวตนกัน (without a corresponding in-person 

meeting) สวนการประชุม“hybrid shareholder meeting” เปนการรวมประชุมผูถือหุนจะไดรับ

อนุญาตใหแสดงความคิดเห็นโดยทางออนไลน   โดยกําหนดใหการประชุมระยะไกล (remote 

communication) ผูถือหุนสามารถใชอินเทอรเน็ตหรือรูปแบบการประชุมระยะไกลได   ไมวาจะเปน

เรื่องการเขารวมประชุม (participate)การนําเสนอ (be deemed present)และการออกเสียง

ลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุนประจําป  ถาอยูในเง่ือนไขท้ังสามขอนี้สามารถใชวิธีการประชุม

ระยะไกลได 

แตอยางไรก็ตามถอยคําท่ีวา “เทคโนโลยีท่ีนํามาใชตองสามารถทําใหกรรมการทุกคนท่ีเขา

ประชุมสามารถไดยินซ่ึงกันและกัน” (By means of which all persons participating in the 

meeting can hear each other) ยังคงเปนขอจํากัดรูปแบบของเทคโนโลยี ท่ีจะนํามาใชกับการ

ประชุมอยู DGCL ท่ีแกไขใหมจึงยังไมยอมรับการประชุมโดยการ Chat-room หากกรรมการไมสามารถ

ไดยินซ่ึงกันและกันได โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ Chat-roomโดยพิมพขอความผานทางคอมพิวเตอรเพ่ือ

สื่อสารโตตอบกัน โดยผูท่ีสนทนาไมสามารถเห็นหนาและไดยินเสียงซ่ึงกันและกัน กลาวคือไมยอมรับ

วิธีการประชุมท่ีไมเห็นหนากันหรือไมไดยินซ่ึงกันและกัน เปนการประชุมผานการพิมพโตตอบไมอาจ

นํามาใชเปนการประชุมได 

 อีกท้ังในกฎหมายบริษัทตนแบบ ( Model Business Corporation Act: MBCA.)ไดบัญญัติ

ยอมรับการประชุมโดยวิธีการติดตอสื่อสารทางเทคโนโลยี คณะกรรมการสามารถอนุญาตใหกรรมการ

แตละคนสามารถเขารวมประชุมหรือจัดประชุมโดยวิธีการติดตอสื่อสารใดๆได โดยกรรมการไม

จําเปนตองประชุมในสถานท่ีเดียวกันและใชวิธีการติดตอสื่อสารไดท้ังการประชุมผานทางจอภาพ 

(Videoconference) และการประชมุทางโทรศัพท (Conference telephone call) DP
U
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 รัฐ สวนใหญในอเมริกานําการประชุมทางออนไลนมาใชในการประชุมผูถือหุน เพ่ือใหโอกาสผู

ถือหุนไมวาเปนเรื่องการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมการมีโอกาสไดเห็นและไดยินในกระบวนเขา

การประชุมเทาท่ีทําได การถามคําถามและใหโอกาสทุกคนไดมีการฟงคําแถลงของผูถือหุนอ่ืน ๆ

 ในประเทศอินเดีย มีการรับรองการประชุมโดยการใชประชุมทางไกล ในการประชุม

คณะกรรมการโดยผานทางวีดีโอตามกฎหมาย  (Board Meeting through video conferencing 

under Companies Act) 

 หากพิจารณาจากประเด็นขอคําถามเก่ียวกับเรื่องความสะดวกในการประชุม พบวา รอยละ 

100 เห็นดวยกับการนําวิธีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Video Conference) ทําใหเกิดความ

สะดวกในการประชุมผูถือหุน ประกอบกับความถ่ีในการใหเหตุผลในขอคําถามคิดวาการประชุมผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส (Video Conference) จะทําใหเกิดความสะดวกในการประชุมผูตอบแบบสอบถาม

ใหความเห็นวา 

- เปนผลดี ทําใหผูรวมประชุมไมตองเผชิญกับปญหาดานการเดินทาง เพ่ือมาประชุม เนื่องจาก

ไมจําเปนตองอยูในสถานท่ี ท่ีเดียวกัน ฉะนั้น จะอยูจังหวัดไหนก็มีโอกาสรวมประชุมและ

แสดงความคิดเห็นได 

- เห็นดวยเพราะไมตองเสียเวลาในการเดินทางไกล เพ่ือเขารวมประชุม และไมตองเสีย

คาใชจายในการเดินทาง รวมถึงสามารถประชุมพรอมกันไดครบทุกคนท่ีมีสวนเก่ียวของ  

- ผูเขารวมจะอยูท่ีใดก็สามารถเขารวมประชุมไดโดยผานระบบอิเลคทรอนิกส  

- ไมตองเดินทางท่ีใชระยะเวลานานๆ 

- ไมตองเดินทาง เปดโอกาสใหผูถือหุนเขาประชุมไดมากข้ึน 

ประเด็นขอคําถามวาผูตอบแบบสอบถามไดติดตามขาวสาร และไดรับขอมูลขาวสารผานทางอิน 

เทอรเนต (internet) และ สื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic) พบวาในจํานวนผูตอบแบบสอบถาม รอย

ละ 100 เปนผูติดตาม และไดรับขอมูลขาวสารผานทางอินเทอรเนต และสื่ออิเล็กทรอนิกส  
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5.2  ปญหาท่ีสอง ปญหาในเรื่องการพิมพโฆษณา และในเรือ่งระยะเวลาในการโฆษณา มีปญหาท่ี

นํามาวิเคราะหไดดังนี้ 

5.2.1 ประการหนึ่ง ปญหาในการลงพิมพโฆษณา 

วิธีการลงพิมพโฆษณาการประชุม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1175 บัญญัติ

ใหคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญตองลงพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองท่ี   ความหมายของ

หนังสือพิมพแหงทองท่ีหมายถึง หนังสือพิมพ หรือสื่อสิ่งพิมพท่ีมีการจําหนาย หรือจายแจกในเขต

ทองท่ีจังหวัดท่ีสํานักงานแหงใหญของบริษัทนั้นตั้งอยู เชนบริษัทมีสํานักงานใหญตั้งอยูในจังหวัด

ชลบุรี ตองดูวาในเขตทองท่ีจังหวัดชลบุรีนั้น มีหนังสือพิมพหรือสื่อสิ่งพิมพชนิดไหน ยี่หอไหน ท่ีวาง

จําหนายหรือจายแจกบางก็สามารถลงพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพนั้นได  

หนังสือพิมพแหงทองท่ี มีอยูเปนจํานวนมาก หลายสํานักพิมพ กระจายอยู แบงเปนในจังหวัด

ใหญๆ หรือแบงเปนแตละภูมิภาค เชน หนังสือพิมพชลบุรีโพสต หนังสือพิมพเชียงใหมนิวส 

หนังสือพิมพโฟกัสภาคใต หนังสือพิมพโคราชรายวัน คนอีสาน หนังสือพิมพนิวสทูเดยเปนตน เปน

หนังสือพิมพท่ีมีคาโฆษณาท่ีไมแพงมาก เม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจายในการนําลงพิมพโฆษณาใน

หนังสือพิมพท่ัวไปท่ีไดรับความนิยมตางๆ เชน ไทยรัฐ เดลินิวส มติชน เปนตน ทําใหคาใชจายในการ

ลงโฆษณาสูงมาก เปนการเพ่ิมตนทุนการดําเนินงานของบริษัท 

ความเห็นของนักวิชาการในประเด็นการลงพิมพโฆษณา ภาสกร ชุณหอุไร เห็นวา 4

5 “วิธีการ

บอกกลาวเรียกประชุมตามมาตรา 1175  นาจะไมเปนหลักประกันเพียงพอวาผูถือหุนทุกคนจะทราบ

การนัดประชุม เพราะการตีพิมพในหนังสือพิมพอางมีการเลือกตีพิมพในหนังสือท่ีคนไมนิยมอาน”

กลาวคือไมเห็นดวยกับวิธีการบอกกลาวเรียกประชุมโดยลงพิมพในหนังสือพิมพแหงทองท่ีท่ีไมมีคน

นิยมอาน ถือเปนสื่อท่ีไมสามารถสื่อสารถึงผูถือหุนไดอยางมีประสิทธิภาพมุงหวังเพียงใหถูกตองตาม

กฎหมายเทานั้น ไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายท่ีตองการเผยแพรใหผูถือหุนไดทราบการ

ประชุม  

                                                           
5ภาสกร ชุณหอุไร ,คําอธิบายกฎหมายลักษณะหุนสวนและบริษัท (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพนิติบรรณาการ พ.ศ.

2539)หนา 545 
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ความเห็นของนักวิชาการ ธีระ สิงหพันธุ เห็นวา 5

6 “วิธีการบอกกลาวเรียกประชุมตามมาตรา 

1175 นี้ ไมใชหลักประกันเพียงพอ วาผูถือหุนทุกคนจะทราบการนัดประชุม เพราะการตีพิมพใน

หนังสือพิมพนั้นอาจมีการเลือกตีพิมพในหนังสือพิมพท่ีประชาชนไมนิยมอานก็ได เพราะคาตีพิมพอาจ

ถูกกวาหนังสือพิมพท่ีประชาชนนิยมอาน หรืออาจจะตีพิมพในหนังสือพิมพภาษาตางประเทศก็ได... 

และยังมีทางแก โดยกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทวา การตีพิมพคําบอกกลาวตองตีพิมพใน

หนังสือพิมพท่ีประชาชนนิยมอานกันอยางแพรหลาย”   

นักวิชาการท้ังสองทานไมเห็นดวยในผลของการสื่อสาร เห็นวาผูถือหุนไมไดรับขอมูลการนัด

ประชุม เพราะเปนหนังสือพิมพท่ีไมไดรับความนิยมมีผูอานจํานวนนอย ขัดกับเจตนารมณของ

กฎหมายในเรื่องนี้ ซ่ึงจากเทาท่ีเห็นเนื้อหาในหนังสือพิมพเนื้อหาในหนังสือพิมพสวนใหญ มักเปนเรื่อง

ของการโฆษณา หรือประกาศการประชุมเปนหลัก 

เม่ือนํามาพิจารณาโดยอาศัยคําวินิจฉัยของกรมพัฒนาธุรกิจการคาท่ี พณ 0805.04/1565 ลง

วันท่ี 23 กันยายน 2551 วินิจฉัยไววา หากขอบังคับของบริษัทกําหนดใหสงคําบอกกลาวโดยวิธีอ่ืน

นอกจากการลงพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพแลว บริษัทยอมไมสามารถดําเนินการอ่ืนตามขอบังคับ

ของบริษัทแทนการลงพิมพโฆษณาคําบอกกลาวเรียกประชุมในหนังสือพิมพได เพราะมาตรา 1175 

เปนบทบังคับ และไมมีบทบัญญัติยกเวน

ความเห็นของนักวิชาการ ทิพยชนก รัตโนสถ เห็นวา 7

8 “ในปจจุบันนี้กฎหมายไดแกไขใหมให

ตองสงคําบอกกลาวเรียกประชุมท้ังสองวิธี คือท้ังลงพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองท่ี  อยางนอย

หนึ่งคราวกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน และตองสงทางไปรษณียตอบรับไปยังผูถือหุนทุกคนท่ี  

ใหบริษัทกําหนด ขอบังคับใหขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย

ดังกลาวได  เชน บริษัทมีขอบังคับวา “ในการสงคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญผูถือหุนนั้น ใหปด

ประกาศไว ณ สํานักงานใหญของบริษัท” เชนนี้ขอบังคับดังกลาวยอมใชบังคับมิได เพราะขัดตอ

มาตรา 1175 ท่ีใหบริษัทโฆษณาคําบอกกลาวในหนังสือพิมพแหงทองท่ีอยางนอยหนึ่งคราว 6

7 

                                                           
6ธีระ สิงหพันธุ,คําอธิบายเรียงมาตราประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย หุนสวนและบริษัท 

(กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.2549 พิมพครั้งท่ี 9) หนา 185-186. 
7สหธร รัตนไพจิตร ,กฎหมายลักษณะหุนสวนบริษัท (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสํานักพิมพวิญญชนจํากัด          

พิมพครั้งท่ี 2 พ.ศ.2558) หนา 395-396 
8ทิพยชนก รตัโนสถ ,คําอธิบายเรียงมาตรา กฎหมายลักษณะหางหุนสวนและบริษัท อางแลว หนา 413. 
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มีชื่อในทะเบียนบริษัทของบริษัทกอนวันประชุมไมนอยกวาเจ็ดวันดวย จะเลือกทําอยางใดอยางหนึ่ง

ตามกฎหมายเดิมไมได แตกฎหมายท่ีแกไขก็ไมไดกําหนดใหสามารถสงคําบอกกลาวผานเทคโนโลยี

สมัยใหมอยาง e-mail หรอื website ได  

ตางจากกฎหมายบริษัทใหมของประเทศอังกฤษ ท่ีบัญญัติไวชัดเจนวาการสงคําบอกกลาว

เรียกประชุมอาจสงเปนหนังสือ สงเปน e-mail หรือสงผานทาง website ของบริษัทก็ได เพราะการ

สงคําบอกกลาวโดย e-mail หรือผานทาง website ของบริษัทนั้น ชวยใหบริษัทประหยัดคาใชจาย

ความเห็นของกรมพัฒนาธุรกิจการคา จากคําชี้แจง เรื่องแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการสงคํา

บอกกลาวเรียกนัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจํากัด มีความเห็นวา 8

9 “การท่ีใหบริษัทจํากัดตองนําคํา

บอกกลาวเรียกนัดประชุมผูถือหุนลงโฆษณาหนังสือพิมพแหงทองท่ีทําใหเกิดปญหาและเปนภาระ

ในทางปฏิบัติ กลาวคือบริษัทในประเทศไทยสวนใหญเปนบริษัทในครอบครัวการบอกกลาวเรียกนัด

ประชุมผูถือหุนจึงมักจะทํากันอยางงาย ๆ โดยการสงจดหมายแจงโทรศัพทแจง หรือสงจดหมายนัด

ประชุมใหถึงตัวผูถือหุนโดยตรงดังนั้นการท่ีกฎหมายกําหนดใหตองนําคําบอกกลาวลงโฆษณา

หนงัสอืพิมพ จึงเปนการสรางภาระเกินความจําเปน อีกท้ังในชวงเดือนพฤษภาคมของทุกปท่ีบริษัท

จํากัดและบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงมีอยูกวา 200,000 รายตองจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปพรอม

กันหนังสือพิมพมีเนื้อท่ีไมเพียงพอรองรับการลงโฆษณาคําบอกกลาวไดทําใหบริษัทเปนจํานวนมาก

ได

มากกวาการประกาศหนังสือพิมพหรือสงทางไปรษณียตอบรับอยางของประเทศไทย  

ในการประกาศผานทาง website นั้นกฎหมายของประเทศอังกฤษกําหนดวาประกาศนั้น

จะตองระบุวาเปนหนังสือบอกกลาวเรียกประชุม และตองกําหนดสถานท่ี วัน เวลาท่ีจะประชุม และ

หากเปนบริษัทมหาชน ตองระบุวาการประชุมนั้นเปนการประชุมใหญสามัญประจําป ประกาศนั้น

จะตองอยูบน website ตลอดระยะเวลาตั้งแตวันประกาศไปจนถึงวันประชุมเสร็จ” 

ความเห็นของนักวิชาการทานนี้ มีคําแนะนําท่ีนาสนใจ ใหสามารถสงคําบอกกลาวผานสื่อเทค

โนยีท่ีทันสมัยได เชน e-mail หรือผานทาง website ของบริษัท และใหเหตุผลวาเปนสื่อท่ีประหยัด

คาใชจายไดมากกวาการประกาศ ทางหนงัสอืพิมพ หรือโดยเฉพาะหนังสือพิมพทองถ่ิน 

                                                           
9คําช้ีแจงเรื่องแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการสงคําบอกกลาวเรียกนัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจํากัด

http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=961&filename=law 20 เมษายน 2559 
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เกรงวา การประชุมสามัญผูถือหุน ท่ีไมไดลงโฆษณาคําบอกกลาวนัดเรียกประชุมผูถือหุนจะเสียไปและ

อาจตองถูกดําเนินคดีอาญาท่ีไมปฏิบัติตามกฎหมายดวยซ่ึงปญหาดังกลาวกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ไมไดนิ่งนอนใจ” แสดงใหเห็นวาทางกรมพัฒนาธุรกิจการคาก็เล็งเห็นถึงปญหาทางกฎหมายท่ีบริษัท

จํากัดจําเปนตองลงพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองท่ีและคาดวาคงกําลังหาวิธีการแกปญหา

เชนเดียวกัน 

หากเปรียบเทียบกับบริษัทมหาชนจํากัด แตเดิมบริษัทมีข้ันตอนในการโฆษณา ตองประกาศ

ในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ แตตอมามีการปรับปรุงการโฆษณาโดยนําสื่อ Electronic มา

ใช มีการแจงผาน Website ของบริษัท ตัวอยางเชน ในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย 

จํากัด มีการแจงผาน Website ของบริษัทจัดการ  www.scbam หรือชองทางอ่ืนท่ีเหมาะสม เชน 

NAV Center : WWW.thailandmutualfund.com หรือหนังสือพิมพรายวัน เปนตน และระบุ   

แนวทางแกไข ไวดวยวา หากมีเหตุทําใหบริษัทจัดการไมสามารถประกาศผาน Website ของบรษิทั

จัดการได บริษัทจัดการ อาจพิจารณาประกาศผานชองทางอ่ืนแทน เชน NAV center หรือ

หนังสือพิมพรายวัน หรือชองทางอ่ืนใดท่ีเหมาะสม เปนตน 

ในตางประเทศโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษ บัญญัติไวในพระราชบัญญัติบริษัทจํากัด ค.ศ.

2006  สวนท่ี 13 กลาวถึงอํานาจของสมาชิก ในการเรียกใหกรรมการบริษัทประชุมสามัญ มาตรา 

303 อน ุ6 ใหอํานาจในการเรียกประชุมสามัญ อาจเรียกประชุมโดยทางจดหมายหรือในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสก็ได และตองไดรับการรับรองความถูกตองโดยบุคคลหรือบุคคลท่ีทําตนฉบับเทานั้น 

 กฎหมายอังกฤษไมไดกําหนดใหการเรียกประชุมสามัญจะมีการสงเฉพาะแตโดยจดหมาย   

(in hard copy form) เทานั้น แตระบุทางเลือกใหกรรมการบริษัทอาจสงในรูปแบบทาง

อิเล็กทรอนิกส (in electronic form) ก็ได โดยใหเปนอํานาจของกรรมการท่ีจะเลือกสงดวยวิธีการ

อยางหนึ่งอยางใด เห็นวาในประเทศอังกฤษมีการเปดกวางใหสงไดในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกสดวย  

อีกท้ังในมาตรา 308 ยังไดกําหนดถึงรายละเอียดวิธีการลงพิมพโฆษณาการประชุมสามัญ 

(Notice of a general meeting of a company must be given) ทําได 3 วิธี ดังนี้  

1. ทําโดยทางจดหมาย(in hard copy form) 
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2. ทางอิเลคทรอนิคส (in electronic form)  

3. หรือโดยวิธีการประกาศผานทางเวปไซด (website)โดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งก็ได 

ผลท่ีไดจากการสอบถามกลุมตัวอยางเก่ียวกับความรูความเขาใจ ในการใชงานของสื่อ

อิเล็กทรอนิกส พบวาปจจุบันใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic) และจากการสอบถามพบวา 

1. รอยละ 100 ผูตอบแบบสอบถาม ติดตามขาวสารผานทางอินเทอรเนต ( internet) และ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic) 

2. รอยละ 100 ผูตอบแบบสอบถาม ไดรับขอมูลขาวสารผานทางอินเทอรเนต ( internet)

และ สื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic) เปนประจํา 

ความถ่ีในการใหเหตุผลในขอคําถามวา ปจจุบันทานไดรับขอมูลขาวสารผานทางอินเทอรเนต 

(internet) และ สื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic) บางหรือไม หากทานไดรับขอมูล ทานไดรับขอมูลใน

เรื่องใดบาง 

- ขาวสารท่ัวไป อาทิ เก่ียวกับธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงเหตุการณตางๆ  

- ขาวประจําวัน ขาวการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ รวมท้ังดานบันเทิง 

- ขาวสารบานเมือง และขอมูล Personal data ท้ังหลาย 

- ขาวสารเก่ียวกับมหาวิทยาลัยท่ีเคยศึกษา กิจกรรมของสมาคมท่ีเปนสมาชิก รวมท้ังโปรโมชัน่

ตางๆ 

การวิจัยเชิงสํารวจมีขอคําถามวา กฎหมายควรกําหนดใหทุกบริษัท มี Website ของบรษิทั

เพ่ือสื่อสารกับผูถือหุนหรือไม พบวาผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 90  ควรใหทุกบริษัทมี Website 

ของบริษัทเพ่ือสื่อสารกับผูถือหุน  สวนรอยละ 10  ไมควรกําหนด อีกท้ังใหเหตุผลเก่ียวกับขอคําถาม

นี้ไวดังนี้ 

- เพราะทําใหเกิดความสะดวกและงายตอการประชาสัมพันธ ขาวสารใหถึงผูถือหุนอยาง

รวดเร็ว ลดภาระ และคาใชจายในการดําเนินการทางเอกสาร 

- เพ่ือใหทราบขอมูลและรายละเอียดตางๆ ของบริษัทไดโดยงาย และถูกตอง  

- สะดวกกับการท่ีผูถือหุนจะตรวจสอบขอมูล และสอบถามขอมูลของบริษัท 
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ถามตออีกวารูจักหนังสือพิมพแหงทองถ่ินหรือไม  พบวาผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 60  

ไมรูจักหนังสือพิมพทองถ่ินเลย  เนื่องจากตามแผงหนังสือท่ัวไปไมมีวางจําหนาย โดยเฉพาะใน

กรุงเทพไมเคยเห็นสักเทาไหร  เคยเห็นแตในตางจังหวัดแตก็ไมไดใหความสนใจ สวนในกลุมท่ีตอบวา

รูจักหนังสือพิมพแหงทองถ่ินพบวารอยละ 40 รูจักหนังสือพิมพทองถ่ิน จึงถามถึงการเขาถึง

หนังสือพิมพประเภทนี้สําหรับคนท่ีรูจักวามีหนังสือพิมพอะไรบางท่ีรูจัก เชน หนังสือพิมพบานเมือง  

หนังสือพิมพหลักเมืองหนังสือพิมพตระกูลไทย หนังสือพิมพประชากรหนังสือพิมพประชามติ ซ่ึงถาม

วาทําไมถึงรูจัก เพราะเปนหนังสือพิมพท่ีเคยใชบริการลงพิมพโฆษณาเพ่ือนัดประชุม  

 เม่ือถามถึงการอานหนังสือพิมพทองถ่ินวาเคยอานหรือไม พบวา รอยละ 70 ไมเคยอาน

หนังสือพิมพทองถ่ินเลย และรอยละ 30 เคยอานหนังสือพิมพทองถ่ิน และถามวาความถ่ีในการให

เหตุผลในขอคําถาม ทานเคยอานหนังสือพิมพทองถ่ินหรือไม หากเคยอาน มีความนาสนใจตรงไหน 

และคอลัมนใดท่ีอานพบวา 

กลุมท่ีเคยอานเห็นวา 

- นาสนใจในเรื่องขาวสารเก่ียวกับคดีความ การเมืองทองถ่ิน บทความเทคโนโลยี วิทยาศาสตร  

- นาสนใจเพราะ เนื้อหาจะเฉพาะเจาะจงในแตละชุมชน ทองถ่ินแตละท่ีจะมีเอกลักษณในการ

นําเสนอท่ีแตกตางกันไป 

กลุมท่ีไมเคยอานเห็นวา 

- เพราะหนังสือพิมพสวนใหญ (หนังสือพิมพท่ัวไป)  ดูนาเชื่อถือและนาสนใจท่ีจะอานมากกวา 

มีความหลากหลายในขอมูลมากกวา 

- เนื่องจากวาหาซ้ือยาก และไมคอยจะเคยเห็นในแผงหนังสือตามทองตลาด 

- ไมเคยอานเลย 
 

สวนเหตุผลท่ีไดจากการสัมภาษณ บุคคลท่ีมีความรูความสามารถ ผูเชี่ยวชาญทางดาน 

กฎหมาย ใหเหตุผลโดยสรุปดังนี้  

- ประเด็นเรื่องควรตัดเรื่องตองพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพทองถ่ินออกหรือไม  
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 การโฆษณาในหนังสือพิมพทองถ่ินไมทําใหผูถือหุนรับรูได ถาตัดเนื้อความในกฎหมายให  สง

ทางไปรษณียวิธีเดียวก็จะไดรับรูแลว ปกติหนังสือเชิญประชุมมาท่ีบานเราจะไดรับทุกปและไดรับ

ตลอด แตท่ีจะไมไดรับเลยคือการรับรูขาวสารจากหนังสือพิมพทองถ่ิน เชนกรณีท่ีบริษัทท่ีเราถือหุนอยู

ตั้งอยูในกรุงเทพแตบานของเราอยูตางจังหวัดจึงไมเคยไดรับรูขอมูลจากหนังสือพิมพทองถ่ินเลย (ไมรู

วาจะไดอานหรือเปลา)  

 เสนอใหมี  web ทางบริษัท จะทําใหเขาถึงขอมูลของทางบริษัทไดดีกวา เขาถึงงายกวา เราจะ

ดูไดจากทาง web  

 ความเห็นเก่ียวกับวิธีการประชุมทาง video conference  เห็นวาเปนวิธีท่ีดี ถากําหนดเรื่อง

สิทธิของผูถือหุนใหชัดเจนจะทําใหผูถือหุนไดประโยชนมากไมมีผลเสีย เปนการคุมครองสิทธิของผูถือ

หุนจะทําใหสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได เห็นดวยในขอคําถามนี้  

 ใน มาตรา 1175 ควรจะตัดเนื้อความสวนใดหรือไม  

- การสงทางไปรษณียตอบรับ เปนวิธีการท่ีแนนอนเปนการสงตัวตอตัวเห็นดวยกับ 

วิธีการนี้ดีแนนอน 

- สวนการลงพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองท่ีคงมีเจตนารมณทางกฎหมาย คือ  

ตองการใหมีพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือใหคนรับรู เพ่ือปองกันหรือกันเหนียวถาบางคนไมไดรับเอกสารทาง

ไปรษณียยังสามารถดูจากหนังสือพิมพทองถ่ินไดเห็นวาในตัวบทถาหากจะตัดการลงพิมพโฆษณาใน

หนังสือพิมพทองท่ีออก ตองหาอะไรมาทดแทน เชน เอาเรื่อง การโฆษณาผานทาง web ของบรษิทั 

คนสามารถดูได เชน ปจจุบันนี้มี website ของ ตลท. มีทําใหผูถือหุนเขามาในหนา web scp ก็จะ

ชวยไดในกรณี ของบริษัทมหาชน ความเห็นจะทําใหตัดเสียเลยก็ไมเห็นดวยแตอยากใหมีการลง 

website อีกทางหนึ่งจะเปนการสื่อสารในเรื่องการโฆษณาท่ีดีอีกวิธีหนึ่ง เห็นวาใชคําและ/หรือ ควร

เพ่ิมคําวา “หรือโฆษณาผานทาง web ของบรษิทั” 

- อยากใหมีเพ่ิมวิธีการสงดวยจดหมาย electronic  e-mail จะไดประโยชนมาก  

เพราะทุกครั้งท่ีมีการลงทะเบียนจะมีขอความถามถึง e-mail สวนตัววามีหรือไม ซ่ึง e-mail เทากับ

ไปรษณียตอบรับ คือตองการสงเปนการเจาะจงใหกับผูถือหุน ซ่ึงจดหมายตอบรับประสิทธิภาพดีอยู

แลวแต e-mail ยังมีประสิทธิดีไมเทาจดหมายตอบรับแตเปนวิธีหนึ่งท่ีเขาถึงผูถือหุนไดสะดวก ในเชิง
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ธุรกิจทุกคนตองดู แตถาจะเลือกโดยใชหรือ (ไปรษณียตอบรับหรือ e-mail) ทางบริษัทจะเลือกสงทาง 

e-mail ซ่ึงมันงายกวาแตไมใชวาทุกคนจะดู e-mail แตเปนทางเลือกหนึ่งท่ีนาสนใจ โดยใชคําวา 

“หรือ”  มิฉะนั้นบริษัทจะไมเลือกทําในสิ่งท่ียากแตมันดีในการสงไปรษณียตอบรับ แตจะสงทาง e-

mail ซ่ึงทําใหผิดเจตนารมณทางกฎหมายท่ีสําคัญไปเสีย 

แตถาจะใหมีพ้ืนท่ีสาธารณะไวในการโฆษณา หนังสือพิมพทางถ่ิน กับ website อยากใหใช

คําวา “หรือ” 

ถาม : กฎหมายกําหนดใหตองลงพิมพในหนังสือพิมพแหงทองถ่ิน อยางนอยหนึ่งคราว ทานเคยอาน

หนังสือพิมพทองถ่ินหรือไม  

ตอบ : ไมเคยอาน หากจะอานก็คงดวยเหตุผลจําเปน เพียงเห็นวางๆ อยูก็เลยอาน โดยปกติควรใชสื่อ

ท่ีสาธารณชนสามารถเขาถึงได ความจริงสมัยนี้ ใช line ก็ได ขณะนี้เวลาผมประชุมเขาจะสง line มา

กอนวาขอวันวางเราวาเราวางไหม step แรก แลว step สอง เม่ือกําหนดวันประชุมแลวจะสง line 

มาวาวันไหน step สามจะมีการสง line มาเตือน แตถาเขา e-mail คนสมัยรุนผมจะไมไดดูหรอก แต

คนรุนใหม โอเค ดังนั้นควรรวมถึงสื่ออ่ืนท่ีเขาถึงผูรับสารได โดยสะดวกหรือโดยเร็ว ไมทราบนะตอง

เปนภาษากฎหมาย 

ถาม : ตามกฎหมายกําหนดใหการประชุมตองบอกกลาวดวยหนังสือพิมพแหงทองท่ี ทานอาน

หนังสือพิมพทองถ่ินหรือไม อยางไร 

ตอบ : ไมเคยอาน แตเจตนาตองการใหผูถือหุนไดรับรูวามีการเรียกประชุมจริงเปนการประกาศใหรู 

นอกเหนือจากจดหมายเชิญ แลวหนังสือพิมพทองถ่ินก็ Block ไวอีกชั้นหนึ่งในทองท่ีนั้นๆ เพ่ือใหผูถือ

หุนรับรู ความเห็นผมวาไมวาจะหนังสือพิมพทองถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนดใหสงดวยจดหมาย

ลงทะเบียนเปนวิธีการท่ีเชยท้ังคู แตมันเปนเรื่องกฎหมายปดปากเชนจดหมายลงทะเบียนเม่ือมีคนเซ็น

รับถือวาสงถึงแลว ตองสงภายใน 7 วัน ตองทําท้ังสองอยาง อยางหนังสือพิมพทองถ่ินผมเห็นวาควรมี

การปรับปรุงใหทันยุคสมัยมากข้ึน แตมันตองมีหลักฐานในการประชุมวาไดสงจริง 

ถาม : หนังสือพิมพแหงทองท่ียังคงตองมีการประกาศหรือไม  DP
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ตอบ : หนังสือพิมพทองถ่ินมีทุกท่ี แตสื่อเดี๋ยวนี้มากกวาสิ่งพิมพเชน ทางอินเตอรเน็ท ทางไลน 

สามารถเพ่ิมเติมในกฎหมายได และหากเห็นวาจะยกเลิกการลงพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพทองถ่ินถือ

เปนผลดีดวยซํ้า ประหยัดคาโฆษณา ใหกับบริษัท  

ถาม : การสงคําบอกกลาวกฎหมายใหบอกกลาวดวยหนังสือพิมพแหงทองท่ี ทานคิดวาสมควรหรือไม 

อยางไร 

ตอบ : หนังสือพิมพทองถ่ินในทางปฏิบัติบางทองถ่ินก็ไมมีดวยซํ้าไป เพราะทองถ่ินก็ไมคอยชัดเจน

เทาไร และขอเท็จจริงก็ไมมีคนอานโดยเฉพาะอยางยิ่ง เดี๋ยวนี้มีขอมูลทาง digital คนเขาถึงทาง 

social network ไดงาย ควรมีการแกไขกฎหมายในเรื่องนี้ โดยไมไดเอาหนังสือพิมพทองถ่ินออกแต

เพียงเพ่ิมเติมวิธีการอ่ืนไมตัดออก เชน เดี๋ยวนี้หนวยงานของรัฐหรือเอกชน ก็มีการเปด website โดย

อิสระ มีการสื่อสารหลายชองทาง ไมวาจะเปนระบบ line / face book ซ่ึงเม่ือบริษัทไดจดทะเบียน

จัดตั้งเปนทางการก็ควรมีการเผยแพรทําใหสมาชิกหรือผูท่ีเก่ียวของไดเปนทางออกเหมาะสมกับยุค 

digital โดยใช digital ใหเกิดประโยชน โดยเห็นวาควรเพ่ิมเติมมากกวา

ถาม : ระยะเวลาใหสงคําบอกกลาวอยางนอย 7 วัน เห็นวาเหมาะสมหรือไม  

โดยไมตัดขอความเดิมออก 

ตอบ : ไมสั้นนะ เหมาะสมแลว เขาใจวาตรงนี้เรานําเอาแนวคิดตางประเทศมาเปนแบบอยางในการ

บัญญัติกฎหมาย ผมวาระยะเวลาเหมาะสมแลว 

ถาม : การประกาศการประชุมโดยใชหนังสือพิมพแหงทองท่ี ยังควรมีกฎหมายขอนี้อยูหรือไม อยางไร  

ตอบ : ยังควรมีอยู สิ่งพิมพท้ังหลายยังควรมีอยู อะไรไมดีเทาเห็นดวยตาเห็นหูไดยิน อยาเปลี่ยนเลย 

หนังสือพิมพแหงทองถ่ินยังคงนิยมใชกันอยู อยาลืมชาวบานท่ีอยูไกลทองถ่ิน เขาก็ยังควรไดรับ

ขาวสารราคาถูก อานกันได 

ถาม : ทุกวันนี้หนังสือพิมพแหงทองถ่ินทานยังอานหรือไม 

ตอบ : อานท้ังประเทศ ท้ังหนังสือพิมพทองถ่ิน ทุกอยางท่ีเปนสิ่งพิมพเปนหลัก Internet เปนเพียงแค

เสริมเทานั้น   

ถาม : มีหนังสือพิมพทองถ่ินชื่ออะไรบางท่ีทานเคยอาน  

ตอบ : เอางายๆ ไมวาไทยรัฐ เดลินิวส ตางๆ เก่ียวกับขาวธุรกิจ เชน เนชั่น ของทองถ่ินเวลาไป

ตางจังหวัด จังหวัดนั้นมีอะไรก็จะไปอาน 
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5.2.2  ประการท่ีสอง ปญหาในเรื่องระยะเวลาในการโฆษณา 

หลกักฎหมายกําหนดใหคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญ ตองลงพิมพโฆษณากอนวันนัดประชุม

ไมนอยกวาเจ็ดวัน มีประเด็นท่ีนาพิจารณาวาระยะเวลาดังกลาวเหมาะสมหรือไม  เนื่องจากแมตาม

กฎหมายจะกําหนดใหตองสงคําบอกกลาว กอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน แตผูถือหุนจะไดรับกอน

วันประชุมในกําหนดระยะเวลาเทาใดไมใชสาระสําคัญตามกฎหมาย  เชนนี้ผูถือหุนอาจเหลือเวลาใน

คิดพิจารณา ตระเตรียมในสวนรายละเอียดของการประชุมเพียง 3-4 วันก็เปนได  แตเจตนารมณท่ี

แทจรงิของกฎหมายในเรือ่งนี้ ตองการใหเกิดประโยชนจากการสงคําบอกกลาวนัดประชุมโดยกําหนด 

เวลาใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษา หาขอมูล และพิจารณาประเด็นในการประชุม เตรียมตัวเพ่ือเขา

ประชุมอยางรอบคอบ เปนการรักษาสิทธิท่ีมีอยูนอยของผูถือหุน  

ความเห็นของนักวิชาการ ภาสกร ชุณหอุไร ในเรื่องดังกลาวใหความเห็นวา 9

10 “วิธีการบอก

กลาวเรียกประชุมตามมาตรา 1175 ...กําหนดใหสงกอนวันประชุมเพียง 7 วัน อาจถึงมือผูถือหุนชา

เกินไปจนทําใหเขาประชุมไมทันก็ได” กลาวคือเห็นวากําหนดระยะเวลาสงกอนวันประชุมเพียง 7 วัน 

ทําใหผูเขาประชุมเตรียมขอมูลในการเขาประชุมไดไมทัน หรืออาจทําใหไมอาจมาประชุมไดถือเปน

ระยะเวลาท่ีกระชั้นชิดไป  โดยใหเหตุผลสอดคลองกับความเห็นของนักวิชาการอีกทานหนึ่ง โสภณ 

รัตนากร วา “บริษัทอาจจะวางขอบังคับ กําหนดใหตีพิมพคําบอกกลาวในหนังสือพิมพท่ีแพรหลาย

และใหสงคําบอกกลาวโดยทางไปรษณียลงทะเบียนดวยท้ังสองวิธี และกําหนดใหสงลวงหนา 15 วัน

                                                           
10ภาสกร ชุณหอุไร ,คําอธิบายกฎหมายลักษณะหุนสวนและบริษัท อางแลว หนา 545. 

 

เพ่ือผูถือหุนจะไดมีโอกาสทราบกอนวันประชุมและมีเวลาเตรียมตัวเขาประชุมพอสมควร ท้ังนี้เพราะ

ตามมาตรา 1175 มิใชกฎหมายท่ีเก่ียวกับความสงบเรียบรอยของประชาชนจึงสามารถทําสัญญาตกลง

กันเปนอยางอ่ืนได” โดยใหเหตุผลถึงความสําคัญท่ีตองขยายระยะเวลาการสงคําบอกกลาว เปนสง

ลวงหนา 15 วันจะทําใหผูถือหุนไดมีโอกาสทราบกอนวันประชุมและมีเวลาเตรียมตัวเขาประชุม

พอสมควรจะทําใหการประชุมมีประสิทธิภาพมากกวา 

ภาพรวมความเห็นของนักวิชาการ พบวามีขอกังขาเก่ียวกับความเหมาะสมของระยะเวลา

เชนกัน หากขยายใหนานกวา 7 วัน จะเปนผลดีทําใหความเห็นท่ีไดจากการประชุม ไดมีการ

ตระเตรียมและมีการกลั่นกรองมากข้ึน 
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ความเห็นของนักวิชาการ โสภณ รัตนากร เห็นวา 10

11 “ถอยคําในมาตรา 1075 ตีความไดอยาง

ท่ีศาลฎีกาวินิจฉัย แตถาหากมีการสงคําบอกกลาวกอนนัดประชุมเพียง 7 วัน กวาคําบอกกลาวท่ีสง

ทางไปรษณียจะถึงผูถือหุนก็คงตองใชเวลาอีก 1-2 วัน เปนอยางนอยซ่ึงถาการสงของไปรษณียลาชา

อีก ผูถือหุนอาจไดรับคําบอกกลาวกอนวันประชุมเพียง 3-4 วันก็ได และหากการประชุมเปนเรื่อง

สําคัญท่ีจะตองเตรียมขอมูลและเอกสารมาก ผูถือหุนอาจเตรียมตัวเขาประชุมไมทันก็ได กําหนดเวลา

บอกกลาวนัดประชุมทางไปรษณียจึงนาจะขยายใหยาวกวา 7 วัน” และไดใหความเห็นเพ่ิมเติม

เปรียบเทียบกับเรื่องดังกลาววา “สําหรับการประชุมใหญสามัญประจําปนั้น มาตรา 1197 วรรคสอง

กําหนดใหบริษัทตองสงสําเนางบดุลไปยังผูถือหุนกอนวันนัดประชุมใหญลวงหนาไมนอยกวา 3 วัน

ดวย ซ่ึงเปนเวลาคอนขางสั้น มีผูเสนอแนะวาควรไดสงไปลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห” กลาวโดย

สรุปเห็นวาควรขยายระยะเวลาออกไปไมใชเพียงแค 7 วัน จะกอใหเกิดประโยชนกับการบริษัทมาก

ยิ่งข้ึน 

ความเห็นของนักวิชาการ ทิพยชนก รัตโนสถ เห็นวา 11

12 “ในการสงหนังสือเชิญประชุมไมวา

จะเปนการประชุมครั้งใด ควรกะระยะเวลาใหถึงมือผูถือหุนกอนวันประชุมนานพอท่ีผูถือหุนสามารถ

พิจารณา 

                                                           
11โสภณ รัตนากร ,คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหุนสวนบริษัท (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพนิติ

บรรณการ พ.ศ.2551 พิมพครั้งท่ี 11)  หนา 434-435. 
12ทิพยชนก รตัโนสถ ,คําอธิบายเรียงมาตรา กฎหมายลักษณะหางหุนสวนและบริษัท (กรุงเทพมหานคร:โครงการ

ตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.2550) หนา 412.  
13ทิพยชนก รตัโนสถ ,คําอธิบายเรียงมาตรา กฎหมายลักษณะหางหุนสวนและบริษัท อางแลว หนา 413. 

เรื่องตางๆ ตามวาระได แตไมควรถึงลวงหนานานเกินไปจนลืมเรื่องการประชุม กฎหมาย

บริษัทสหรัฐอเมริกา กําหนดใหคําบอกกลาวลวงหนาอยางนอย 10 วันแตไมเกิน 60 วัน สําหรับ

กฎหมายบริษัทของอังกฤษกําหนดไววา หากเปนการเรียกประชุมใหญสามัญของบริษัทเอกชนใหบอก

กลาวลวงหนาอยางนอย 14 วัน แตถาเปนบริษัทมหาชน หากเปนการประชุมสามัญประจําปใหบอก

กลาวอยางนอย 21 วัน ถาเปนการประชุมอ่ืนๆ ใหบอกกลาวลวงหนาอยางนอย 14 วัน ตามกฎหมาย

บริษัทแคนาดากําหนดไวใหบอกกลาวลวงหนากอนวันประชุมไมเกินสองเดือน” และใหความเห็น

เพ่ิมเติมอีกวา 12

13 “การท่ีมาตรา 1175 วรรคแรกกําหนดใหแจงกอนวันนัดประชุมไมนอยกวา 7 วันนั้นDP
U
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ระยะเวลาดังกลาวอาจสั้นเกินไปท่ีจะใหผูถือหุนมีโอกาสไดตรวจสอบขอมูลหรืออานเอกสาร เพ่ือ

นํามาแสดงความคิดเห็น ในท่ีประชุมอันจะเปนประโยชนแกบริษัทไดอยางเต็มท่ี ดังนั้นบริษัทอาจออก

ขอบังคับใหตองแจงกอนวันนัดประชุมนานกวานั้นได เชน ใหคําบอกกลาวลวงหนา 21 วันกอนวัน

ประชุมเปนตน”   

ตามกฎหมายไดกําหนดวิธีการสงคําบอกกลาวเรียกประชุม นอกจากการกระทําตามวิธีการ

ตามมาตรา 1175 แลว ยังอาจใชวิธีการตามมาตรา 1244 โดยการสงมอบใหถึงตัวผูถือหุนก็ได ดังท่ี

บัญญัติไววา “อันหนังสือบอกกลาวซ่ึงบริษัทจะพึงสงถึงผูถือหุนนั้น ถาวาไดสงมอบใหแลวถึงตัวก็ดี 

หรือสงไปโดยทางไปรษณียสลักหลังถึงสํานักอาศัยของผูถือหุนดั่งท่ีปรากฏในทะเบียนของบริษัทแลว 

ก็ดี ทานใหถือวาเปนอันไดสงชอบแลว” แตจะใชวิธีนําไปวางไว ณ สํานักงานของบริษัทเพ่ือใหผูถือหุน

เขามารับทราบหนังสือดังกลาวดวยตนเอง

สวนในประเทศญี่ปุน ในCompanies Act (Act No. 86 of July 26, 2005) มาตรา 299(1) 

ในการเรียกประชุมผูถือหุนกรรมการจะตองสงหนังสือบอกกลาวใหผูถือหุนไมนอยกวาสองสัปดาห

กอนวันประชุมผูถือหุน หรือถากําหนดเวลาใหสั้นกวานี้ตองระบุไวในขอบังคับของบริษัท หรือใน

มิได มิฉะนั้นยอมถือวาเปนการปฏิบัติอันสอเจตนาท่ีจะไมให

ผูถือหุนไดรับทราบถึงการเชิญประชุม เปนการใชสิทธิโดยไมสุจริตตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 5 (คําวินิจฉัยของกรมพัฒนาธุรกิจการคาท่ี พณ 0805.04/618 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 

2554)13

14 

ในตางประเทศโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษ ตามพระราชบัญญัติบริษัทจํากัด 2006 มาตรา  

303 กําหนดใหกรรมการตองเรียกประชุมภายใน 21 วัน นับจากวันท่ีกรรมการตองการประชุม และ

ตองการจัดวันประชุมหลังจากไดรับเอกสารการประชุม (the notice ) ไมมากกวา 28 วัน เปนการ

กําหนดใหกรรมการตองสงคําบอกกลาวเรียกประชุมสามัญกอนวันนัดประชุมภายใน 21 วันกอนการ

ประชุม และตองจัดใหมีการประชุมภายใน 28 วัน โดยกําหนดไว 2 เง่ือนไขท่ีกรรมการมีหนาท่ีตอง

ปฏิบัติ 

                                                           
14สหธร รัตนไพจิตร ,กฎหมายลักษณะหุนสวนบริษัท อางแลว หนา 396. 
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ประเทศสหรัฐอเมริกาแมจะมีกฎหมายกําหนดใหนําการประชุมออนไลนมาใชได แตกําหนดระยะเวลา

ท่ีเหมาะสมตองใชเวลา 15-20 วันในการบอกกลาวลวงหนาการประชุม  

ผลจากการตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยางท่ีเคยเขารวมประชุม รอยละ 100 ท่ีเขาประชุมทุก

ครั้งท่ีไดรับหนังสือเชิญประชุม รอยละ 40 และรอยละ 60 ท่ีไดรับเปนบางครั้ง (เปนครั้งคราวไมไดรับ

ทุกครั้ง)ถามถึงความรูความเขาใจเก่ียวกับการประชุมรอยละ 90 เตรียมคําถามกอนประชุม หรือทํา

ความเขาใจเก่ียวกับวาระการประชุมกอนเสมอ รอยละ 10 เตรียมการประชุมกอนเปนครั้งคราวเม่ือ

ถามในรายละเอียดขอมูลในการประชุมทําใหทราบไดวาผูเขารวมประชุมมัก จะเตรียมตัวเฉพาะใน

เรื่องท่ีตนเองเก่ียวของหรือเรื่องท่ีตนเองตองนําเสนอตอท่ีประชุมเทานั้น สวนความเห็นเก่ียวกับขอ

คําถามท่ีวาการสงหนังสือเชิญประชุม ใชเวลาเพียง 7 วัน ในการเตรียมขอมูลจะเพียงพอหรือไม 

พบวามีความเห็นเทากัน รอยละ 50 จากกลุมสํารวจโดยกลุมท่ีเห็นวาระยะเวลานอยไป มีปญหากับ

การเตรียมขอมูล ใหเหตุผลวา 

- เนื่องจากในการเตรียมขอมูลสําคัญในการประชุม  ควรมีเวลาในการเตรียมการมากกวานี้ 

เห็นวานาจะไมนอยกวา 15 วัน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองและสมบูรณ  

- หากวาระเปนเรื่องท่ีอยูในความรับผิดชอบ ตองชี้แจง หรือตองตอบคําถาม การเตรียม

เอกสารเพียง 7  วัน คงไมเพียงพอกับการเตรียมขอมูล  เห็นวาควรจะประมาณ 7 สัปดาห 

หรอื 14  วัน 

- เพราะหนังสือเชิญประชุมมีวาระตางๆ มากมายท่ีจะตองแจงไปยังผูถือหุนทราบ ควรมีเวลา 

อยางนอย 15 วัน 
 

สวนเหตุผลท่ีไดจากการสัมภาษณ บุคคลท่ีมีความรูความสามารถ ผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมาย  

ใหเหตุผลโดยสรุปดังนี้  

- ระยะเวลาในการสงคําบอกกลาวท่ีกําหนดไว 7 วันแตสงถึงผูถือหุนในวันสุดทายจะทําใหผูถือ

ผูหุนไดรับไมถึง 7 วัน ทําใหผูถือหุนเตรียมตัวไมทัน เวลามันสั้นไป เวลานอยเกินไป และ

เสนอแนะใหเพ่ิมวิธีการสงเปนจดหมาย electronic  e-mail จะไดประโยชนมาก 
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- ยังยืนยันเห็นวา ระยะเวลาบอกกลาว 1 อาทิตยในสมัยนี้ก็เหมาะสมดีแลว ในการสงจดหมาย

ชาหรือเร็วเปนเทคติก (tactic) ของการประชุม ในการบริหารกลยทุธของการประชุมท่ีจะสง

ชาสงเร็ว ฉะนั้นเราควรใหเขาอานลวงหนากอนสัก 7 วัน เขาจะอานหรือไมอานก็เรื่องของเขา 

ผมก็วาเหมาะสมแลว เปนการบีบใหกรรมการตองอานถาสงไปกอนก็ไมอานอีก หรือแม 7 วัน

ก็อาจมาอานกอนเขาประชุมดวยซํ้า 

- สวนใหญตามระเบียบ จากท่ีเคยรวมประชุมกับธนาคาร เขาสงกอน 7 วันจริงๆ ผมก็วา

ระยะเวลาเหมาะสมแลว 

(เห็นวาเวลาเหมาะสมแลว) 

- ระยะเวลาบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน ถือวาไมนอยแลว ไมเห็นควรแกไขแตอยางใด 
 

5.3  ปญหาท่ีสาม ปญหาในเรื่องสภาพแหงกิจการท่ีจะไดประชุมปรึกษากัน  

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1175  วรรคสอง คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญ

นั้น ใหระบุสถานท่ี วัน เวลา และสภาพแหงกิจการท่ีจะไดประชุมปรึกษากัน ซ่ึงคําวา “สภาพแหง

กิจการท่ีจะไดประชุมปรึกษากัน” หมายถึงวาระตางๆ ท่ีจะนําเขาประชุมตองมีการระบุไวในหนังสือ

เชิญประชุมวา ในการประชุมจะมีหัวขอใดบางในการประชุม เชนจะมีเรื่องใดแจงเพ่ือทราบ รับรอง

รายงานการประชุม เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา และมักจะระบุไวในหนังสือเชิญประชุมกําหนดวามีวาระ

อ่ืนๆ ไวทายการประชุมดวยเสมอ 

ประเด็นปญหาเกิดข้ึนจากคําวา “วาระอ่ืนๆ หรือเรื่องอ่ืนๆ”  คําจํากัดความหรือความหมาย

ตามกฎหมายนั้นหมายถึงเรื่องใด ความเห็นของนักวิชาการ โสภณ รัตนากร เห็นวา 14

15 “หนงัสอืบอก

กลาวนัดประชุมมักนิยมระบุวาระการประชุมขอสุดทายวา “เรื่องอ่ืนๆ” ไวดวย เพียงเทานั้นคงไมทํา

ใหท่ีประชุมสามารถยกเรื่องใดๆ ข้ึนประชุมได “เรื่องอ่ืนๆ” ในท่ีนี้คงหมายถึงเรื่องเล็กๆ นอยๆ ไม

สําคัญ ไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิหรือผลประโยชนของผูถือหุนผูไมเขาประชุมโดยตรงเทานั้น  

จากความหมายท่ีไมชัดเจนประกอบกับไมไดกําหนดนิยามศัพทคํานี้ไวในประมวลกฎหมาย

ใดๆ ทําใหความหมายของคําวา “วาระอ่ืนๆ” ควรเปนเรื่องท่ีไมใชเรื่องสําคัญอยางเชนการไลออก 

ปลดกรรมการออก ไมควรนํามาอยูในวาระอ่ืนๆ  เปนเรื่องท่ีไมตองการผลของการพิจารณา ควรเปน

                                                           
15โสภณ รัตนากร ,คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหุนสวนบริษัท อางแลว หนา 437. 
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เรื่องท่ีหารือจากท่ีประชุม แตท้ังหมดท่ีกลาวมากฎหมายไมไดกําหนดคําจํากัดของวาระอ่ืนๆ ไวอยาง

ชัดเจนวามีความหมายเพียงใด แมไมมีกฎหมายกําหนดคําจํากัดความ แตการประกอบการบริษัท มี

หลักท่ีสําคัญท่ีสอดคลองกับการกํากับในการบริหารกิจการอยูนั่นคือ หลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) ซ่ึงธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการท่ีดี  เปนการบริหารงานท่ีทําใหเกิดความเปน

ธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งอยูบนหลักการบริหารงานท่ีเท่ียงธรรม สุจริต โปรงใส 

ตรวจสอบได มีจิตสํานึกในการทํางาน มีความรับผิดชอบในสิ่งท่ีไดกระทํา พรอมตอบคําถามหรือ

ตอบสนองตอผูมีสวนไดเสียและพรอมรับผิด หลักธรรมาภิบาลมุงหวังใหทุกคนมีศีลธรรม จริยธรรมใน

การทํางาน การคํานึงถึงการมีสวนรวมในการรับรู ตัดสินใจดําเนินการ และประเมินผลตลอดจนรวม

รับผิดจากการตัดสินใจรวมกัน 

แมหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการท่ีดี  ถือเปนหลักท่ีสําคัญ ถูกนํามาใชในภาครัฐแต

หากมองในมุมของเอกชนการนํามาใชนั้นยอม มีผลใหในการบริหารกิจการของบริษัทเกิดความเปน

ธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในภาคเอกชนมีหลักใกลเคียงกันโดยนําหลักธรรมาภิบาลมา

ปรับเทียมเรียกวาหลัก “บรรษัทภิบาล” เพ่ือใชในการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในบริษัทท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย  แตการนําหลักบรรษัทบาลมาใชในบริษัท โดยเฉพาะในเรื่องของการประชุม  ถือ

เปนการบริหารจัดการโครงสรางและกระบวนการภายในกิจการ เพ่ือกําหนดทิศทางและสอดสองดูแล

ผลการปฏิบัติงานของกิจการใหดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส และเปนธรรมบางเรื่องตองนําหลักการ

ขัดกันแหงผลประโยชน ในการบริหารกิจการอาจมีการขัดกันแหงผลประโยชนซ่ึงกรรมการบริษัทอาจ

ใชเครื่องมือในการบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการประชุม อาศัยโอกาสจากความไววางใจของผูถือ

หุนมาแสวงประโยชนสวนตัว การนําเรื่องท่ีไมไดกําหนดในวาระท่ีตองพิจารณา ยกข้ึนมาเพ่ืออาศัยมติ

ทําใหผลของการบริหารเปลี่ยนไป ยอมทําใหเกิดความเสียหายแกบริษัทไดโดยงาย เปนการสะทอนถึง

การคุมครองสิทธิและผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนใหไดรับประโยชนสูงสุดจากการบริหาร

จัดการกิจการของบริษัท 

ความเห็นของนักวิชาการ โสภณ รัตนากร เห็นวา 15

16 “หนังสือบอกกลาวนัดประชุมมักนิยม

ระบุวาระการประชุมขอสุดทายวา “เรื่องอ่ืนๆ” ไวดวย เพียงเทานั้นคงไมทําใหท่ีประชุมสามารถยก

                                                           
16โสภณ รัตนากร ,คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหุนสวนบริษัท อางแลว หนา 437. 
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เรื่องใดๆ ข้ึนประชุมได “เรื่องอ่ืนๆ” ในท่ีนี้คงหมายถึงเรื่องเล็กๆ นอยๆ ไมสําคัญ ไมกระทบกระเทือน

ถึงสิทธิหรือผลประโยชนของผูถือหุนผูไมเขาประชุมโดยตรงเทานั้นเปนความเห็นท่ีนาจะสอดคลองกับ

หลักในการบริหารกิจการของบริษัทไดเปนอยางดี 

 กฎหมายของประเทศอังกฤษ ในหนังสือนัดประชุมใหญจะตองแจงเรื่องราวท่ีจะประชุมกันไป

ดวย และหากจะตองมีการลงมติก็จะตองสงรางมติไปพรอมกัน ท้ังกรรมการตองแจงดวยวาตนจะ

ไดรับผลประโยชนอะไรจากมตินั้นบาง หากจะมีการประชุมเก่ียวกับเรื่องสําคัญ 3 เรื่อง คือการถอน

ถอนกรรมการ การถอดถอนและแตงตั้งผูสอบบัญชี และการตออายุใหกรรมการหลังครบเกษียณแลว 

การนัดประชุมตองบอกกลาวลวงหนานานข้ึนอีกดวย” 

ผลจากการสอบถามกลุมตัวอยางเก่ียวกับขอคําถามในความเขาใจเก่ียวกับวาระการประชุม 

พบวา รอยละ 60 เห็นวาวาระอ่ืนๆ จะนําเรื่องสําคัญมาพิจารณาได สวนรอยละ 40 เห็นวาวาระอ่ืนๆ 

ไมสามารถนําเรื่องสําคัญมาพิจารณา โดยใหเหตุผลดังนี้ ฝายท่ีเห็นวานําเรื่องสําคัญมารวมพิจารณา

ไดเห็นวา เพ่ือใหท่ีประชุมรับรูปญหา แตมีขอสังเกตเพ่ิมเติมวา

สวนฝายท่ีมีความเห็นวาไมควรนําเรื่องสําคัญเขาพิจารณาเห็นวา  

ไมควรมีการลงมติ 

- ตองมีการแจงในวาระการประชุมแกผูเขารวมประชุมทุกครั้ง โดยเฉพาะหากเรื่องนั้นเปนเรื่อง

สําคัญ 

- เพราะหากพิจารณาเรื่องใดควรกําหนดไวในวาระการประชุมใหชัดเจน เพ่ือผูเขารวมประชุม

ไดเตรียมขอมูลไดถูกตองและครบถวนในการพิจารณา 

- เพราะอาจจะกระทบตอผูท่ีไมไดมาเขารวมประชุมในวันดังกลาว ซ่ึงไมทราบวามีเรื่องสําคัญ

ในวาระอ่ืนๆ หรือไม อยางไร 

- มีความเห็นชัดเจนวาวาระอ่ืนๆ ควรเปนเรื่องท่ีไมสําคัญ  ควรเปนเพียงการแจงขาวสาร

ธรรมดาเทานั้น 

ความเห็นตอขอคําถามวา ตามกฎหมายเม่ือไมไดกําหนดคํานิยามความหมายไวอยางชัดเจน  

วาวาระอ่ืนๆ หมายความวาอยางไร เชนนี้ควรกําหนดใหชัดเจนลงไปในกฎหมายหรือไม ผูตอบ

แบบสอบถาม รอยละ 90 มีความเห็นวา วาระอ่ืนๆ ควรกําหนดใหชัดเจนในตัวบทกฎหมาย สวนรอย
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ละ 10 เห็นวาวาระอ่ืนๆ ไมควรกําหนดใหชัดเจนในตัวบทกฎหมาย โดยผูตอบแบบสอบถามใหเหตุผล

ท่ีควรกําหนดใหชัดเจนดังนี้ 

- เพ่ือท่ีจะใหผูเขารวมประชุมมีความเขาใจอยางถองแทเก่ียวกับ วาระอ่ืนๆ ท่ีตนมาเขารวม

ประชุม 

- เพราะตองกําหนดใหชัดเจนวา วาระอ่ืนๆ ควรมีเรื่องสําคัญเก่ียวกับเรื่องใดบาง โดยการวาง

รูปแบบใหชัดเจนและแนนอน 

- เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการกําหนดวาระการประชุม 

- เพ่ือความชัดเจนแนนอน ปองกันการสับสน 

สวนฝายท่ีเห็นวาไมควรกําหนดชัดเจนลงในกฎหมาย เพราะวาระอ่ืนๆ อาจเปนเรื่อง

กะทันหัน แตไมสําคัญซ่ึงสามารถแทรกใสในการประชุมได หากกําหนดชัดเจนอาจเปนการบังคับใหไม

สามารถเพ่ิมหัวขอยอยเขาไปได 

 ท้ังยังแสดงความเห็นในการท่ีจะ นําเรื่องสําคัญโดยไมแจงไวกอนเขามาประชุมในวาระอ่ืนๆ 

ทําไมได รอยละ 100 โดยใหเหตุผลวา  

- หากนําเรื่องสําคัญซ่ึงตองการมติในการพิจารณา ผูรวมประชุมควรมีเวลาตรึกตรองกอนท่ีจะ

มารวมประชุม เพ่ือจะมีสวนรวมอยางเต็มท่ี แตเรื่องไมไดแจงไปแตนําเขาประชุมในวาระอ่ืนๆ

อาจเปนเพียงเรื่องเก่ียวเนื่องอยางแทจริงกับวาระ ท่ีตองการแจงแกผูรวมการประชุมเทานั้น  

- หากนําเรื่องสําคัญท่ีตองอาศัยมติ  จะทําใหผูเขารวมประชุมไมสามารถเตรียมขอมูล หรือ

รายละเอียดตางๆ ของปญหาท่ีตองการพิจารณาไดครบถวน 

- เพราะผูท่ีไมไดเขารวมประชุมในวันดังกลาว อาจกระทบตอสิทธิในการพิจารณาเรื่องสําคัญ

ไป 

- หากเปนเรื่องสําคัญท่ีตองใชมติในการพิจารณา ผูเขารวมประชุมควรมีเวลาในการเตรียม

ขอมูล และเตรียมตัวสําหรับเรื่องนั้นๆ จึงไมควรนําเรื่องสําคัญมาประชุมโดยไมแจง  
 

สวนเหตุผลท่ีไดจากการสัมภาษณ บุคคลท่ีมีความรูความสามารถ ผูเชี่ยวชาญทางดาน 

กฎหมายใหเหตุผลโดยสรุปดังนี้  

- เรื่องวาระอ่ืนๆหากนําเรื่องท่ีไมไดระบุในวาระการพิจารณานํามาเขาไวในวาระอ่ืนๆ จะ  
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เหมาะสมหรือไมอยางไร ถือวาผิดหลักธรรมาภิบาล หากกฎหมายไมไดกําหนด การบริหารการประชุม

ตองอาศัยตามหลักธรรมาภิบาล เพราะหลักธรรมมาภิบาลคือการโปรงใส ถาเอาอะไรมาใสก็จะผิด

หลักธรรมาภิบาลเปนอยางมาก เรื่องสําคัญควรใหรูกันลวงหนา คนท่ีเปนกรรมการ หรือผูท่ีตองเขา

ประชุมจะไดรูวาจะมาพบกันเรื่องอะไร ถาเขาเห็นวาเปนเรื่องไรสาระเขาอาจจะไมเขา แตถาเปนเรื่อง

สําคัญ เขาจะตองเขาแนนอน นี่คือหลักธรรมาภิบาลแลว 

- สวนจะนําไปบัญญัติเปนกฎหมายใหชัดเลยไดหรือไมวาหามนําวาระสําคัญมาเขาประชุม  

ในชวงวาระอ่ืนๆ  มีความเห็นไมเห็นดวยจะเหมือนกับรัฐธรรมนูญ ท่ีทําใหหนาข้ึนเรื่อยๆ บัญญัติไมรู

จบ ถาเราไมสามารถสราง tradition ข้ึนมาได ก็จะหลงไปเรื่อยๆ ไมสามารถบัญญัติไดหมด 

- วาระอ่ืนๆ ในการประชุมในควรระบุใหชัดเลยหรือไม อะไรท่ีควรนํามาเปนหัวขอในวาระอ่ืนๆ  

มีความเห็นวาบางเรื่องเปนเรื่องออนไหว เลยไมกลาบัญญัติใหชัดเจนลงไป หรือไมอยากระบุวาระให

ชัด มันมีวิธีการทางดานเชิงรัฐศาสตร โดยเราอาจกําหนดวาระใหชัดเจน แตไมเขียนขอความท่ีมี

ลักษณะมันตรงถึงขนาดนั้น เชน จะลงโทษใครตามหลักจะไมเขียนในลักษณะอยางนั้น อาจเขียนใน

ลักษณะวาระการพิจารณาในเรื่องเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมโดยใชภาษาท่ีออนหนอยโดยไมระบุชัด 

พยายามจะไมระบุชัดเพราะวาในการประชุมนั้น ยังไมถือวาเปนกระบวนการในเชิงทางยุติธรรม 

เพราะกระบวนการในทางยุติธรรมนั้นเปนเรื่องทางศาลเลย แตสิ่งท่ีคณะกรรมการ หรือท่ีประชุมกําลัง

ตัดสินอะไรนั้นมันตัดสินบนพ้ืนฐานของหนวยนั้น แตมันอาจจะผิดกฎหมายก็ได หรือไมชอบธรรมตาม

กฎหมายก็ได   

ในทางบริหารบางที อาจไมบอกอะไรกอน บางทีบอกในลักษณะคลุมๆ เครือๆ ใหไปรูเอาเอง 

เหมือนขาวลือ ในทางบริหาร บานเราเปนลักษณะแบบนี้ แตถาทางตะวันตกคอนขางจะชัดเจน พูด

ตรงไปตรงมาแลวเสร็จสิ้นกันตรงนั้น ของเรามันเก็บไปโกรธกันอีก ทําใหกระบวนการของเรามัน

ออนไหว ในการตัดสิน การประชุม มีการเลนคํา โดยเฉพาะภาษาไทยภาษามันเยอะมันมีความ

หลากหลาย ฉะนั้น จึงเปนโอกาสเลนสํานวนมากข้ึน 

- โดยท่ัวไปแลววาระอ่ืนๆ จะไมเอาเรื่องเพ่ือพิจารณามา เรื่องเพ่ือพิจารณาจะอยูในวาระเพ่ือ  

พิจารณาเขาจัดไวชัดเจน หนึ่งรับรองรายงานการประชุม ประธานจะแจง เรื่องเพ่ือทราบ เรื่องเพ่ือ

พิจารณา  เรื่องอ่ืนๆ ก็คือระหวางพิจารณามีอะไรข้ึนมาจะขอเปนวาระนิดหนึ่ง ไมตองระบุใหชัดวา
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วาระอ่ืนๆ ควรเปนอะไร เขาจะไมพูด “เวนแตเปนเรื่องซุก”  อันนี้เปนเรื่องพฤติกรรมแบบไทยๆ อีก

เชนกันเปนเรื่องซุก เชน ในสมัยอดีตจะมีรายงานของแมแตในคณะรัฐมนตรีจะมีวาระอ่ืนๆ หรือวาระ

จรเขามา เปนพฤติกรรมหรือลักษณะการทํางานแบบบางประเทศ ในตางประเทศมันคงมีนะเราไมมี

โอกาสมันมี discipline ของมันอยูแลวนี่ ข้ึนอยูสองอยางวาหนึ่ง organizationมี discipline ของมัน

อยางไร เขาวาระนี้นะในบริษัทตางประเทศจะเขาอยางนี้นะ สองข้ึนอยูกัน leadership ของประธาน 

ถาประธานออน กรรมการแข็ง ประธานก็ตองยอมตาม แตถาประธานแข็งตองยอมตาม แสดง 

leadership วาเรื่องนี้ไมไดเรื่องนี้ตองเขาวาระนั้นนะ จัดไวคราวหนาเลย สวนใหญเรื่องอ่ืนๆ มักจะ

เปนเรื่องเบาๆ 

- ลักษณะของวาระอ่ืนๆ ไมควรจะอยูในเรื่องท่ีจะตองใชมติ วาระอ่ืนๆ ถาท่ีประชุมเห็นวาควร  

หนอย ท่ียังไมตองการการพิจารณาอยางละเอียดลออนัก หรือเรื่องท่ีเคยทราบมาวามัน

เกิดเหตุการณอยางนี้ข้ึนมาเลาใหฟงวาโอเค เหตุการณเปนอยางไรจะไดเตรียมการได 

จะรับเรื่องนี้พิจารณาก็วาไป   แตไมควรจะไปลงมติเพ่ือแกไขขอบังคับทําไมได เรื่องสําคัญมันก็ไม

สมควร กอนเขามาไมไดเตรียมตัวมากอน วาระอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวในวาระ บางอยางเรื่อง

อ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีไดระบุไวในวาระ บางอยางอาจมีความจําเปน บางเรื่องเปนเรื่องเพ่ิมเติมจาก

ปกติ ถาไมมีใครคัคคานก็พิจารณาได   

- ความหมายของวาระอ่ืนๆ นาจะหมายถึงวาระอ่ืนๆ อาจารยจะเสนอเรื่องใดๆ ก็ไดท่ีไมมีการ  

พิจารณาเปนมติ ตองเปนเรื่องท่ีถาเปนมติคือเปนมติเพียงแครับทราบเทานั้น คือถาอาจารยใสวาระ

อ่ืนๆ แลวเปนการพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติ การกําหนดหรือการทําอยางนั้นจะทําใหการประชุม

ครั้งนั้นขัดตอหลักธรรมาภิบาล แมไมมีกฎหมายระบุแตมันก็สะทอนยี่หอออกมา อยางนี้ดูไดเลยวาใคร

เปนประธานใครเปนกรรมการ สะทอนยี่หอออกมาแลววาบอรดชุดนี้เปนอยางไร ในภาคเอกชนแมไม

มีกฎหมายบังคับแตภาพลักษณองคกรเรื่องนี้มันยิ่งกวา เปนเรื่องใหญจะสงผลถึงเรื่องประโยชนทับ

ซอน สงผลกับการฉอโกงบริษัท อยาลืมนะวา

- วาระอ่ืนๆ เปนเรื่องท่ัวๆ ไปท่ีผูรวมประชุมคิดข้ึนมาไดวาอันนี้ควรจะนํามาหารือในท่ีประชุม  

บริษัทเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบุคคล คุณบอกท่ี

ประชุมคุณถูกตองเพราะคุณมีอํานาจ คุณอนุมัติเพ่ือตัวเอง แตคุณอนุมติเพ่ือตัวเองคุณเบียดบังเงิน

ของนิติบุคคลอยู DP
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จะเปนเรื่องสําคัญหรือไมก็ได

- คําวา วาระอ่ืน ๆ ในการประชุมผูถือหุนควรเปนวาระท่ีประธานหลังจากสนทนาธรรม เชน 

 ใครจะเสนออะไรข้ึนมา เพราะเรื่องท่ีเสนอเชิญประชุมเปนเรื่องหลักๆ ท่ี

จะประชุมในขณะนั้นวาระอ่ืนๆ ซอนเรนไหม ก็ซอนเรน  เชน ตั้งใจจะไลใครออกถามวาผิดไหม ก็ไม

ผิดเพราะกฎหมายระบุไวอยางนั้น กฎหมายบอกไวอยางนั้น ถากฎหมายจะหามก็ตองระบุมาเลยวา

หาม (มีความเห็นใหนําเรื่องสําคัญมาพิจารณาได)  

วาควรจะเพ่ิมหุนกันอีกหรือไม แตวาระอ่ืนๆ ตองเปนวาระท่ีไมใชสาระสําคัญท่ีผูถือหุน แตถาปลด

ออก แตงตั้งกรรมการใหม ตองเปนวาระเพ่ือพิจารณา แตโดยธรรมเนียมปฏิบัติ ท่ีเขาไปประชุมผูถือ

หุนในธนาคารบางธนาคาร ผมเคยคัดคาน วาระอ่ืนๆ เปนวาระรอง เชนวาระแจงเพ่ือทราบ ท่ีเหลือท่ี

คิดออก แจงใหทราบไมตองพิจารณา จะเอาวาระนี้เขาท่ีประชุมครั้งหนา อยางนี้คือวาระอ่ืนๆ  

- ความหมายของวาระอ่ืนๆ เทาท่ีเห็นมาก็นาจะสืบเนื่องมาจากแจงใหท่ีประชุมทราบลวงหนา  

ไมทันก็เลยมาโปะในวาระอ่ืนๆ ซ่ึงถาเปนเรื่องสําคัญก็ไมควรใหท่ีประชุมมาใหความเห็นในครั้งนั้น คือ

ถามองในแงลบคือตองการหลีกเลี่ยงใหท่ีประชุมไดมีเวลาอานหรือเตรียมตัวนอยท่ีสุด ไมไดมีโอกาสไป

คิดเปนการบานเพ่ือแกไขเพ่ิมเติม วาระอ่ืนๆ ก็ควรแคใหพิจารณา

- ในเรื่องวาระอ่ืนๆ นั้นกฎหมายไมไดกําหนดความหมายไว  เขียนชัดไมได จะมัดกฎหมาย 

ไมควรใหมีการลงมติ 

ไมไดไมเหมาะ ตองระบุในวาระการประชุมตองระบุใหชัด แตกฎหมายควรเปดกวาง จะเสนอวาระ

อะไรในวาระอ่ืนๆ ก็ไดไมผิด ตามความจําเปน อะไรก็ได ถากระทบกับสิทธิหนาท่ีของบุคคลอ่ืนหรือ

แมแตบุคคลภายนอก ก็ตองระบุในการประชุมวาเรื่องอ่ืนๆ มีอะไรบาง  
 

5.4  ปญหาท่ีสี ปญหาในเรื่องสถานท่ีในการประชุม 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1175  บัญญัติใหคําบอกกลาวเรียกประชุมนั้นตอง

ระบุสถานท่ี....แตไมไดกําหนดวาตองเปนท่ีใด  กรรมการจะกําหนดท่ีใดก็ได ซ่ึงในทางปฏิบัติอาจ

เปนไปไดวาตองการกีดกันผูถือหุนหรือผูเขาประชุมบางคน ไมอยากใหมารวมประชุม หรือตองการ

กําหนดผลการประชุมตามท่ีตนตองการ หรือทําใหผลของการประชุมเปลี่ยนแปลงไป มีผลใหไมอาจ

เขารวมประชุมได ซ่ึงถือเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีผูถือหุนจะแสดงความเห็น หรือออกเสียงลงคะแนนใน

เรื่องนั้นๆ  
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หากนําเรื่องเดียวกันมาเปรียบเทียบกับบริษัทมหาชนจํากัด ตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 101 ไดบัญญัติ ใหความสําคัญกับสถานท่ีประชุมโดยระบุไวชัดเจน

วา “สถานท่ีท่ีจะเปนท่ีประชุม ตองอยูในทองท่ีอันเปนท่ีตั้งสํานักงานใหญของบริษัทหรือจังหวัด

ใกลเคียง เวนแตขอบังคับจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน” กฎหมายดังกลาวไดกําหนดสถานท่ีจะใชประชุม

อยางชัดเจนจะทําท่ีใดไดบาง และจํากัดสถานท่ีประชุมในท่ีใด ซ่ึงมีผลทําใหกรรมการจะใชประโยชน

จากชองวางของกฎหมาย ในการกีดกันผูเขาประชุมบางคน หรือเพ่ือประโยชนของตนในการบริหาร

บริษัทไมได  

ดังนั้นจึงกําหนดประเด็นปญหาวาควรกําหนดสถานท่ีประชุมใหชัดเจนในประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยหรือไม  

ความเห็นของนักวิชาการ ภาสกร ชุณหอุไร เห็นวา 16

17 “บริษัทจํากัดใด ไมลงพิมพโฆษณาคํา

บอกกลาวเรียกประชุมใหญ ไมสงคําบอกกลาวไปยังผูถือหุน หรือไมระบุสถานท่ี วัน เวลา และสภาพ

แหงกิจการท่ีจะไดประชุมปรึกษากันในคําบอกกลาวตามมาตรา 1175 ดังกลาว ตามพระราชบัญญัติ

กําหนดความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ 

พ.ศ.2499 มาตรา 17 ถือวาเปนความผิด ตองระวางโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท และมาตรา 25 

บัญญัติวาในกรณีท่ีบริษัทกระทําผิด กรรมการของบริษัทนั้นหรือบุคคลใดซ่ึงตองรับผิดในการ

ดําเนินงานของบริษัทนั้น ตองระวางโทษปรับไมเกิน 50,000 บาทดวย” เห็นวาถาไมลงพิมพโฆษณา

คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญ ไมระบุสถานท่ี มีความผิด แตถาระบุสถานท่ีท่ีจะทําใหการประชุม

กอใหเกิดปญหาได

                                                           
17ภาสกร ชุณหอุไร ,คําอธิบายกฎหมายลักษณะหุนสวนและบริษัท อางแลว หนา 545. 

เชนสถานท่ีนั้นอาจกอใหเกิดความไมชอบธรรมหรือไมโปรงใสในการบริหารการ

ประชุม ถือเปนการบอกกลาวท่ีชอบดวยกฎหมาย 

ความเห็นท่ีกลาวถึงเปนเรื่องบังคับตามกฎหมายแตอาจทําใหการประชุมขัดตอหลักการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีถือเปนหลักท่ีสําคัญ ท่ีองคกรพึงตองปฏิบัติตาม ใหเกิดความโปรงใสทําใหบริษัทสามารถ

บรรลุถึงเปาหมายท่ีตั้งไว เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดของผูถือหุน โดยนําหลักการกํากับดูแลกิจการ

ท่ีดีไมวาจะเปนเรื่องธรรมาภิบาลหรือบรรษัทภิบาล ซ่ึงเปนเรื่องท่ีกฎหมายไมไดกําหนดแตการ

บริหารงานของบริษัทพึงตองยึดหลักนี้เปนท่ีตั้ง  
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ความเห็นของนักวิชาการ โสภณ รัตนากร เห็นวา 17

18 “สถานท่ีประชุมนั้นแมกฎหมายมิได

กําหนดไว ซ่ึงกรรมการยอมกําหนดไดวาจะประชุมท่ีไหน แตโดยปกติก็ตองประชุมยังสํานักงานของ

บริษัทหรือท่ีอ่ืนใดท่ีสะดวกแกผูถือหุนโดยท่ัวไปท่ีจะมาประชุม กรรมการจะนัดประชุมในสถานท่ีอ่ืนท่ี

ไมสะดวกเชนในตางจังหวัดไกลๆ หรือตางประเทศนาจะไมชอบ สําหรับเวลาท่ีประชุมก็เชนกัน ก็

นาจะตองเปนเวลาทํางานหรือเวลาท่ีสะดวก ไมใชนัดประชุมในเวลาวิกาลหรือดึกดื่น จึงควรได

กําหนดไวในขอบังคับวาจะใหประชุมกันท่ีไหนเพ่ือจะไดรูกันลวงหนาโดยท่ัวไป หรืออาจหามมิใหไปจัด

ประชุมในท่ีซ่ึงไมสะดวกแกผูถือหุนก็ได สวนเวลาท่ีจะจัดประชุมอาจกําหนดวาประชุมในเดือนใดหรือ

ระยะใดของปก็ไดแตไมควรกําหนดไวแนนอนตายตัวและตองใหมีระยะเวลาพอท่ีจะเตรียมงบดุลและ

รายงานประจําปหลักจากสิ้นปการเงินของบริษัทดวย”  

ความเห็นของนักวิชาการ ทิพยชนก รัตโนสถ เห็นวา 18

19“สถานท่ีประชุมประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยไมไดกําหนดวาตองประชุม ณ ท่ีใด จึงเปนอํานาจของคณะกรรมการเปนผูกําหนด 

ยกเวนขอบังคับของบริษัทไดกําหนดไวแลว สําหรับบริษัทมหาชนไดกําหนดใหจัดประชุมในทองท่ีอัน

เปนท่ีตั้งสํานักงานใหญของบริษัทหรือจังหวัดใกลเคียง เวนแตขอบังคับจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน หาก

ฝาฝนกรรมการตองถูกระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาทตามมาตรา 195 เชนกัน 

MBCA กําหนดวาการประชุมสามัญประจําปอาจทําภายในหรือนอกมลรัฐ ณ สถานท่ีท่ีได

ระบุไวในขอบังคับของบริษัท หากขอบังคับไมไดกําหนดสถานท่ีไวใหประชุมท่ีสํานักงานใหญของ

บริษัท 

ในขณะท่ีกฎหมายบริษัทของแคนาดากําหนดใหตองประชุมภายในประเทศยกเวนขอบังคับ

กําหนดใหประชุมท่ีอ่ืนใด หรือไมไดกําหนดหามไว”  

วิเคราะหผลจากการตอบสอบถามกลุมตัวอยางเก่ียวกับสถานท่ีประชุม วาควรจัดท่ีใด พบวา

ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 80 เห็นวาควรจัดท่ีสํานักงานใหญ

                                                           
18โสภณ รัตนากร ,คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหุนสวนบริษัท อางแลว หนา 436. 
19ทิพยชนก รตัโนสถ ,คําอธิบายเรียงมาตรา กฎหมายลักษณะหางหุนสวนและบริษัท อางแลว หนา 416. 

 มีเพียงรอยละ 20 ควรจัดท่ีสวนจังหวัด

ท่ีทําการ และไมมีผูเห็นดวยวาควรจะจัดใกลเคียงท่ีทําการ  เหตุผลท่ีเห็นควรจัดท่ีสํานักงานใหญ

เนื่องจาก  
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- เพราะสถานท่ีนาจะมีความเหมาะสม และมีความพรอมในการจัดประชุม  

- เพราะเปนสถานท่ี ท่ีผูถือหุนคุยเคยและรูจักเปนอยางดีอยูแลว แตตองข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืนๆ 

ดวย 

- เปนสถานท่ี ท่ีผูเขารวมประชุมทุกทานทราบกันดีอยูแลว เพ่ือการบริหารเวลาในการเดินทาง

จังหวัดทําการ 

- เพราะ วาระการประชุม นาจะเก่ียวกับท่ีทําการนั้นๆ บุคลากรและเอกสารจะสามารถเตรียม  

ไดสะดวกกวาการเดินทางไปท่ีอ่ืนๆ 

 อีกท้ังถามถึงความสะดวกท่ีจะประชุม ณ สถานท่ีท่ีไมไดทํางาน หรือจังหวัดท่ีไมไดทํางาน

ผูตอบแบบสอบถามไมมีผูใดเห็นดวยในประเด็นนี้ โดยใหเหตุผลวา 

- เพราะตองใชเวลาในการเดินทาง รวมถึงมีคาใชจายในการเดินทาง 

- เพราะตองใชเวลาและเสียคาใชจายในการเดินทาง 

- เพราะไมสะดวกในเรื่องของการเดินทาง ขอมูล และเอกสารในการประชุม  

- ติดงานและไมสามารถมาประชุมได 

- ปญหาทางดานการเดินทางท่ีไมสะดวก 

ผลท่ีไดสอดคลองกับขอคําถามท่ีเก่ียวกับความสะดวกในเรื่องระยะทางท่ีนํามาใชในการ

ตัดสินใจประชุมพบวารอยละ 100 ระยะทางมีผลตอการท่ีจะตัดสินใจไมรวมประชุม และถามถึง

เหตุผลของขอคําถามท่ีมีผลตอการตัดสินใจไปรวมประชุมพบวา 

- เพราะท่ีประชุมอยูไกลทําใหเดินทางลําบากและใชเวลานาน 

- หากตองใชเวลาเดินทางท่ีนาน และระยะทางท่ีไกล อาจตัดสินใจไมเขารวมประชุมได  

- หากเปนเรื่องทีไมมีความสําคัญมาก ระยะทางท่ีไกลยอมทําให ผูถือหุนไมเขารวมประชุมได 
 

สวนเหตุผลท่ีไดจากการสัมภาษณ บุคคลท่ีมีความรูความสามารถ ผูเชี่ยวชาญทางดาน 

กฎหมาย ใหเหตุผลโดยสรุปดังนี้  

- ในประเด็นเรื่องสถานท่ีในการประชุม กฎหมายไมไดระบุวาตองเปนสถานท่ีใด ท่ีใชในการ 
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ประชุม สถานท่ีควรจะเปนเจาของเรื่องจะไปกีดกัน หรือใสแข็งๆ ก็ไมได ถาผมเปนกรรมการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ก็ตองประชุมท่ีสงขลา ถาผมอยูกรุงเทพ แมไมสะดวกกับผมก็ตองไป  

แตหากเปนบุคคลท่ีมีสวนไดเสีย ถาเขาจะลงโทษ  มีเรื่องตองการสอบสวน หรือลงโทษ เพ่ือใหผมไป

ชี้แจงไมได อาจบอกผมกระชั้นชิด บอกใหระยะเวลาสั้นติดงานอ่ืนทําใหไปไมได ถือเปนการกีดกัน มัน

ไมนาจะเปนกฎหมายนาจะเปนระเบียบในทางรัฐศาสตร จะมีความยืดหยุนมากกวาไมเขียนอะไรท่ีมัน

รัดมือตัวมันเอง รัฐศาสตรกับนักบริหารจะใกลกันจะเปดชองใหสามารถทําอะไรไดตามท่ีเหมาะสม

และเห็นสมควร แตท้ังนี้ท้ังนั้นจึงเกิดจรรยาบรรณใหมท่ีตองมีคุณธรรม จริยธรรม ตองนําหลักนี้

- ในเรื่องสถานท่ีในการประชุมกฎหมายไมไดกําหนดวาตองเปนท่ีไหน ควรจะมีการ 

เขามา

จับถาปูดๆ เบี้ยวๆ ก็จะทําใหตะแบงไปได  

กําหนดสถานท่ี แตท่ีผมทํามาก็ไมเคยมีการประชุมนอกพ้ืนท่ี นอกสถานท่ีสํานักงานใหญ กฎหมาย

ควรมีการ Lock ไว มันนาจะดีกวา 

- ตามประสบการณท่ีผมประชุมเขาก็มักประชุมตามโรงแรม ณ สถานท่ีภูมิลําเนาของสํานักงาน  

ใหญตั้งอยู ผมวาเหมาะสมท่ีสุด 

- สถานท่ีในการประชุม ควรเปนสถานท่ีท่ีตั้งของสํานักงานใหญผมวาเหมาะสม แตถาเปน 

สถานท่ีอ่ืน เพ่ือใหสมาชิกไดรับความสะดวกก็ควรระบุใหชัดเจน เพราะมันเก่ียวกับการครบองค

ประชุมดวย สถานท่ีจึงเปนเรื่องสําคัญ ถาเปนนอกสถานท่ีตองระบุลวงหนา ผมวาโดยหลักการนาจะ

เปนสถานท่ีท่ีตั้งขององคกรสํานักงานใหญ แตก็ไมเสมอไปอาจมีการเปลี่ยนแปลงได แตถาบริษัทมี

บริษัทลูกหรือสาขาก็อาจมีการประชุมท่ีเหลานั้นได มีการเยี่ยมชมในแตละสาขาก็เปนได  

- สถานท่ี ผมเห็นวาควรเปดกวาง แตควรระบุไวเปนหลักคือสํานักงานใหญ เวนแตหากเปน 

นอกสถานท่ีตองเปนสถานท่ีท่ีสะดวกในการเดินทาง ไมเชนนั้นจะทําใหการบริหารงานไมโปรงใส ไป

ประชุมในท่ีทุรกันดารทําใหสมาชิกไมสามารถประชุมได หรือถามีเหตุจําเปนอันมิอาจกาวลวงได ถามี

เหตุผลได แตตองแจงลวงหนาไมกะทันหันอยูในหลัก 7 วันอยูแลว DP
U



บทท่ี 6 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

6.1  บทสรุป 

การประชุมถือเปนเครื่องมือท่ีหัวใจสําคัญในการบริหารกิจการของบริษัท ถือเปนการบริหาร  

ทางออมใหผูถือหุนมีสิทธิในการควบคุมการทํางานของคณะกรรมการบริษัทอาจเปนการใหคําปรึกษา

หารือ การตัดสินใจรวมกัน และยังถือเปนการบทบาทท่ีสําคัญในการตรวจสอบหรือแกไขหากมีการ

ดําเนินกิจการไปแลว ซ่ึงหลักกฎหมายท่ีใชในการประชุมบริษัทจํากัดปรากฏอยูในประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 22 โดยเฉพาะมาตรา 1175 ผูวิจัยพบวาในหลาย

ประเด็นมีการตีความกฎหมาย ท่ีอาจทําใหเกิดปญหาได 

โดยเบื้องตนหลักการใชกฎหมายนั้น หากผูใชกฎหมายตองการรูหรือเขาใจความหมายท่ี

แทจริงตามตัวบทเพ่ือนํามาปรับใชกับกรณีใดกรณีหนึ่งท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงกฎหมายนั้นอาจบัญญัติไวโดยมี

ถอยคําไมชัดเจน เขาใจไดในหลายความหมาย เกิดความเคลือบคลุมสงสัย จนอาจแปลความหมายผิด

ไปจากเจตนารมณ การใชกฎหมายจึงตองอาศัยหลักการตีความกฎหมายควบคูไปดวยเสมอโดยจาก

การศึกษามีการนําหลักการกํากับดูแลกิจการ กรณีท่ีอาจเกิดจากความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตอง

กระทําโดยโปรงใส ตองมีการกํากับดูแลกิจการ โดยนําหลักท่ีสําคัญท้ังสองหลักมาปรับใชกับการ

จัดระบบการบริหาร และควบคุมการดําเนินงานภายในของบริษัทใหบรรลุถึงเปาหมาย เพ่ือประโยชน

สูงสุดคือผลกําไรของผูถือหุน 

แมวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดมีการแกไข ยกเลิกเพ่ิมเติมในหลายครั้ง 

โดยเฉพาะในฉบับท่ี 18 พ.ศ.2551 มีเจตนารมณในการแกไขโดยเหตุผลในการประกาศใช

พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีข้ึนเพ่ือ  “โดยท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ ๓ ลกัษณะ ๒๒ วา

ดวยหุนสวนและบริษัทใชบังคับมาเปนเวลานาน บทบัญญัติบางมาตราสรางภาระโดยไมจําเปนแก

ประชาชนและกอใหเกิดความยุงยาก ซํ้าซอน และความลาชาตอการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการ 

นอกจากนี้ ยังเปนอุปสรรคตอการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศอีกดวย ดังนั้น เพ่ือ
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ขจัดปญหาและอุปสรรคดังกลาวและเพ่ือใหการดําเนินกิจการคาในรูปแบบของหางหุนสวนและบริษัท

มีความคลองตัวมากยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้” แมมีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวา

ดวยหุนสวนและบริษัท ในหลายประเด็นรวมถึงแกไขใน มาตรา 1175 บัญญัติวา “มาตรา1175  คํา

บอกกลาวเรียกประชุมใหญใหลงพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองท่ีอยางนอยหนึ่งคราวกอนวันนัด

ประชุมไมนอยกวาเจ็ดวันและสงทางไปรษณียตอบรับไปยังผูถือหุนทุกคนท่ีมีชื่อในทะเบียนของบริษัท

กอนวันนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตเปนคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญเพ่ือลงมติพิเศษ ให

กระทําการดังวานั้นกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาสิบสี่วัน 

คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญนั้น ใหระบุสถานท่ี วัน เวลา และสภาพแหงกิจการท่ีจะได

ประชุมปรึกษากัน และในกรณีท่ีเปนคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญเพ่ือลงมติพิเศษใหระบุขอความท่ี

จะนําเสนอใหลงมติดวย” แตแมกฎหมายจะไดมีการแกไขแลว แตในความเห็นของผูวิจัยยังเห็นวามี

หลายประเด็นท่ียังเปนปญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจบริษัทกําหนดประเด็นศึกษาไว

ตามลําดับดังนี้ 

6.1.1 ปญหาท่ีหนึ่ง ในเรื่องของการวิเคราะหถึงสถานะทางกฎหมายของประกาศคณะรักษา

ความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คสช.) และการใชวิธีการประชุมระยะไกลผานสื่ออิเลคทรอนิกส  โดย

แยกประเด็นวิเคราะห 

ประเด็นท่ีหนึ่ง

ผลวิจัยท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามพบวากลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญถึงรอยละ 70 

มีความเขาใจเก่ียวกับสถานะทางกฎหมายของประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) วาเปน

กฎหมายในระดับมาก และจากการสัมภาษณบุคคลท่ีมีความรูความสามารถผูเชี่ยวชาญทางดาน

กฎหมายใหเหตุผลวายังมีกฎหมายท่ีออกโดยคณะปฏิวัติ คณะรัฐประหาร หรือประกาศคณะรักษา

ความสงบแหงชาติแลวแตจะชื่อใดในขณะนั้นยังมีผลใชบังคับอยูเปนจํานวนมาก และมีสภาพบังคับอยู 

ในเรื่องปญหาการวิเคราะหสถานะของประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

วามีผลเปนกฎหมายหรือไมแนวทางในการวิเคราะหดูจากคําพิพากษาฎีกาในหลายๆ ฉบับ หรือจาก

แนวรัฐธรรมนูญในฉบับตางๆ มีการยอมรับวาประกาศ หรือกฎหมายตางๆ ท่ีออกโดยคณะปฏิวัติหรือ

คณะรักษาความสงบแหงชาติ มีสถานะเปนกฎหมาย มีอํานาจท่ีจะเปลี่ยนแปลง แกไข ยกเลิกและ

ออกกฎหมายเพ่ือใชบริหารประเทศชาติได  DP
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ประกาศเหลานี้ไมจําเปนตองไปแกไขกฎหมายหลักเพ่ือใหมีเนื้อหาสอดคลองกับขอคําสั่งท่ีออกมา แต

ตองทําสารบัญโยงใหเห็นเทานั้นเพ่ือประโยชนในการบังคับใช มีบางทานใหความเห็นวาควรนํามา

แกไขในพระราชบัญญัติหรือกฎหมายท่ีตองการแกไขเพ่ือใหมีขอความสอดคลองและสะดวกแกการ

นํามาใช 

ประเด็นท่ีสอง

ปจจุบันคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดบัญญัติกฎหมาย เพ่ือแกไขปญหาในเรื่องวิธีการ 

 ปญหาในเรื่องการใชวิธีการประชุมผานสื่ออิเลคทรอนิกส 

ประชุมไวในประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับท่ี 74/2557 เรื่องการประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ใหอํานาจบริษัทสามารถปรึกษาหารือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ได มีเจตนารมณในการ

บัญญัติกฎหมายดังนี้ “โดยท่ีเทคโนโลยีปจจุบันทําใหผูรวมประชุมท้ังภาครัฐและภาคเอกชนสามารถ

ปรึกษาหารือกันผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไดโดยสะดวกแมจะมิไดอยูในสถานท่ีเดียวกันท้ังยังเปนการ

ประหยัดตนทุนและระยะเวลาในการจัดการประชุมและการเดินทางไปรวมประชุมดวยและปจจุบันมี

การใชวิธีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในการประกอบธุรกิจกันอยางแพรหลายแตกฎหมายท่ีใช

บังคับอยูในปจจุบันยังไมเปดชองใหดําเนินการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยมีผลบังคับใชไดตาม

กฎหมายสมควรมีกฎหมายกลางเพ่ือกําหนดใหการประชุมบางอยางท่ีกฎหมายตางๆบัญญัติใหตอง

ประชุมสามารถกระทําผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยมีผลบังคับใชตามกฎหมาย” แตกฎหมายไดกําหนด

เปนขอยกเวนไมใหนํามาใชในการประชุมบางอยาง ดังนี้  

1. การประชุมของสภาผูแทนราษฎรวุฒิสภาและรัฐสภา 

2. การประชุมเพ่ือจัดทําคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล 

3. การประชุมเพ่ือดําเนินการตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจางของสวนราชการราชการสวน

ทองถ่ินรัฐวิสาหกิจองคการมหาชนและหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

4. การประชุมอ่ืนท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

อีกท้ังยังไดกําหนดมาตรฐานของการประชุมไวในประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารกําหนดใหการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตองเปนไปตามมาตรฐานการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กําหนดในเรื่องมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ.
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2557 กําหนดวิธีการและมาตรฐานในการประชุมเอาไวมีแนวทางกฎหมายสอดคลองกับใน

ตางประเทศเชนประเทศสหรัฐอเมริกา ใน Delaware General Corporation Law (DGCL)ได

ตระหนักถึงความสําคัญในการประชุมประจําป โดยนําความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนใหม มา

ใชกับกระบวนการกํากับดูแลกิจการของบรษิทั ท่ีอนุญาตใหบริษัท ใชวิธีการ virtual-only 

shareholder meeting และhybrid shareholder meeting มาใชได โดยกรรมการสามารถเขารวม

ประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการไดโดยวิธีการประชุมทางโทรศัพท (Conference 

telephone) หรือโดยอุปกรณการติดตอสื่อสารอ่ืนๆ (Other communication equipment) ท่ี

สามารถทําใหผูเขารวมประชุมทุกคนสามารถไดยินซ่ึงกันและกันซ่ึงสอดคลองกับกฎหมายบริษัท

ตนแบบ (Model Business Corporation Act: MBCA.) ไดบัญญัติยอมรับการประชุมโดยวิธีการ

ติดตอสื่อสารทางเทคโนโลยี โดยกําหนดไวอยางชัดเจนวา คณะกรรมการสามารถอนุญาตใหกรรมการ

แตละคนสามารถเขารวมประชุมหรือจัดประชุมโดยวิธีการติดตอสื่อสารใดๆได โดยกรรมการไม

จําเปนตองประชุมในสถานท่ีเดียวกันท้ังในประเทศอ่ืน เชน อินเดีย หรืออังกฤษ ก็มีการรับรองการ

ประชุมโดยใชประชุมทางไกลในการประชุมไดเชนกัน 

ผลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามพบวากลุมผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดเห็นดวยกับวิธีใชการ

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  เนื่องจากสะดวก สบายในการเขารวมประชุม และลดปญหาเรื่ององค

ประชุมไมครบตามกฎหมาย 

อีกท้ังมีคําถามตอเนื่องเก่ียวกับความสะดวกสบายในการประชุมโดยวิธีผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยท้ังหมด และผูตอบแบบสอบถามทุกคนท่ีตอบแบบสอบถามยัง

เปนผูติดตามและรับขอมูลขาวสารผานทางอินเทอรเนต และสื่ออิเลคทรอนิกส  

6.1.2  ปญหาท่ีสอง ปญหาในเรื่องการพิมพโฆษณาและในเรื่องระยะเวลาในการโฆษณา โดย

แยกประเด็นวิเคราะห 

ประเด็นท่ีหนึ่ง ปญหาในเรื่องการพิมพโฆษณา ตามกฎหมายกําหนดวิธีการลงพิมพโฆษณา

ตองบอกกลาวเรียกประชุมใหญ  โดยตองลงพิมพในหนังสือพิมพแหงทองท่ี จากการศึกษานักวิชาการ

หลายทานไมเห็นดวยกับวิธีการดังกลาว โดยใหเหตุผลวาประชาชนไมนิยมอาน มุงหวังทําใหถูกตอง

ตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น ซ่ึงไมบรรลุตามเจตนารมณของกฎหมาย จะใชวิธีกําหนดในขอบังคับให
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กระทําโดยใชวิธีการอ่ืน เชนปดประกาศไว ณ สํานักงานใหญ ผลของขอบังคับดังกลาวใชบังคับมิได 

เพราะขัดกับบทบัญญัติของกฎหมายในตางประเทศ เชน ประเทศอังกฤษการสงคําบอกกลาวทําไดท้ัง

ทางe-mail หรือผานทาง website ของบริษัทนั้น ชวยใหบริษัทประหยัดคาใชจายไดมากกวาการ

ประกาศทางหนังสือพิมพ หากวิเคราะหเปรียบเทียบกับกฎหมายท่ีใกลเคียงอยาง เชน กฎหมายวา

ดวยบริษัทมหาชนจํากัด เดิมทีบริษัทมหาชนก็มีข้ันตอนในการโฆษณา ตองประกาศในหนังสือพิมพ

รายวันอยางนอย 1 ฉบับ แตตอมามีการปรับปรุงแกไข โดยในการโฆษณามีการนําสื่อ Electronic มา

ใช มีการแจงผาน Website ของบริษัท ตัวอยางเชน ในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย 

จํากัด มีการแจงผานWebsite ของบริษัทจัดการ :www.scbam หรือชองทางอ่ืนท่ีเหมาะสม เชน 

NAV Center : WWW.thailandmutualfund.com หรือหนังสือพิมพรายวัน เปนตน และระบุแนว

ทางแกไขไวดวยวาหากมีเหตุทําใหบริษัทจัดการไมสามารถประกาศผาน Website ของบริษัทจัดการ

ได บริษัทจัดการอาจพิจารณาประกาศผานชองทางอ่ืนแทน เชน NAV center หรอืหนงัสอืพิมพ

รายวัน หรือชองทางอ่ืนใดท่ีเหมาะสม เปนตน 

สวนในตางประเทศ เชน กฎหมายอังกฤษไมไดกําหนดใหการเรียกประชุมสามัญจะตองมี

เพียงการสงเฉพาะทางจดหมาย (in hard copy form)แตอาจสงในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส(in 

electronic form) ก็ได เชน ในมาตรา 308กําหนดถึงรายละเอียดวิธีการลงพิมพโฆษณาการประชุม

สามัญ (Notice of a general meeting of a company must be given) ทําได 3 วิธี อาจสงโดย

ทางจดหมาย(in hard copy form)ทางอิเลคทรอนิคส (in electronic form) หรือโดยวิธีการ

ประกาศผานทางเวปไซด (website)โดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งก็ได 

ผลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามพบวากลุมผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ไดติดตาม และรับ

ขอมูลขาวสารผานทางอินเทอรเนต และสื่ออิเลคทรอนิกส เปนประจํา และยังพบวา รอยละ 90 ของ

ผูตอบแบบสอบถามเห็นควรใหทุกบริษัทมี Website  ของบริษัทดวย เพ่ือสะดวกและงายในการ

ประชาสัมพันธขาวสารใหถึงมือผูถือหุน 

ผลจากการตอบแบบสอบถามในขอคําถามท่ีวาผูตอบแบบสอบถามรูจักหนังสือพิมพแหง

ทองท่ีหรือไม รอยละ 60 ไมรูจัก และรอยละ 70 ไมเคยอานหนังสือพิมพทองท่ีเลย  
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สัมภาษณบุคคลท่ีมีความรูความสามารถผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายใหเหตุผลวาทาน

เหลานั้นไมเคยรับขาวสารท่ีไดจากหนังสือพิมพแหงทองท่ี เขาใจวาเจตนารมณของกฎหมายเรื่องนี้

ตองการมีพ้ืนท่ีสาธารณะใหประชาชนไดรับรูขาวสาร นอกเหนือจากวิธีการสงจดหมายลงทะเบียนและ

เห็นดวยใหมีการสงขอมูลทาง Website และทางสื่ออิเลคทรอนิกส โดยเสนอใหเพ่ิมวิธีการเรียก

ประชุมเชนนี้เขาไปในตัวบทกฎหมาย 

ประเด็นท่ีสอง

ผลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามพบวาทุกคนท่ีถูกเรียกประชุมจะเขารวมประชุมในทุกครั้ง  

รอยละ 90 จะมีการเตรียมตัวกอนลวงหนาเสมอ  เชนเตรียมคําถามหรือทําความเขาใจในวาระประชุม

กอนเขารวมการประชุม สวนนอยรอยละ 10 จะเตรียมเฉพาะเรื่องท่ีตนเองมีสวนเก่ียวของเทานั้น 

สวนคําถามเก่ียวกับระยะเวลาในการเรียกประชุม ไดรับคําตอบไมชัดเจนจนไมสามารถนําผลมา

 ปญหาในเรื่องระยะเวลาในการโฆษณากฎหมายกําหนดใหตองสงคําบอกกลาว

เรียกประชุมใหญลงพิมพโฆษณากอนวันนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวันมีประเด็นท่ีนาพิจารณาวา

ระยะเวลาดังกลาวนอยเกินไปหรือไม เนื่องจากตามกฎหมายกําหนดวาคําบอกกลาวตองสงกอนวัน

ประชุมไมนอยกวา 7 วัน แตผูถือหุนจะไดรับกอนวันประชุมก่ีวันไมใชสาระสําคัญ เชนนี้ผูถือหุนอาจ

เหลือเวลาในคิดพิจารณา ตระเตรียมประชุมเพียง 3-4 วันก็เปนได เพราะเจตนารมณของกฎหมาย

เรื่องนี้ตองการใหเกิดประโยชนจากการสงคําบอกกลาวนัดประชุมกําหนดเวลาเพ่ือใหผูถือหุนไดมี

โอกาสศึกษา หาขอมูล และพิจารณาถึงประเด็นท่ีจะเขาประชุม เตรียมการเพ่ือเขาประชุมอยาง

รอบคอบ เปนการรักษาสิทธิท่ีมีอยูนอยของผูถือหุน เปรียบเทียบกับตางประเทศ เชน ประเทศอังกฤษ 

ไดกําหนดในกฎหมายบริษัท มาตรา 304 ใหกรรมการตองเรียกประชุมภายใน 21 วัน นับจากวันท่ี

กรรมการตองการประชุม และตองจัดใหมีการประชุมหลังจากไดรับเอกสารการประชุม ไมนานเกิน

กวา 28 วัน สวนกฎหมายบริษัทของประเทศญี่ปุน มาตรา 299 (1) การประชุมผูถือหุน กรรมการตอง

สงหนังสือบอกกลาวใหผูถือหุนไมนอยกวาสองสัปดาห กอนวันประชุมผูถือหุน หรือหากจะกําหนดให

นอยกวานี้ตองระบุไวในขอบังคับของบริษัท สวนประเทศสหรัฐอเมริกา แมมีการนําการประชุม

ออนไลนมาใชในการประชุม แตไดกําหนดระยะเวลาในการสงคําบอกกลาวลวงหนาในการประชุม 

ตองใชเวลา 15-21 วันในการแจงใหทราบลวงหนา  DP
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วิเคราะหได (รอยละ 50 เห็นวาระยะเวลา 7 วันเหมาะสมแลว อีกรอยละ 50 เห็นวาไมเหมาะสมนอย

เกินไป)  

สัมภาษณบุคคลท่ีมีความรูความสามารถผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายหลายทานเห็นวาถาสง

ถึงมือผูเขารวมประชุมภายใน 7 วัน ถือเปนระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเตรียมตัว แตหลายทานตั้ง

ขอสังเกตวาควรสงลวงหนาประมาณ 15 วัน หรือ 21 วัน กอนวันประชุม แตไมควรนานเกินกวานี้

เพราะอาจทําใหลืมเรื่องการประชุมได 

6.1.3  ปญหาท่ี 3 ปญหาในเรื่องสภาพแหงกิจการท่ีจะไดประชุมปรึกษากันซ่ึง “สภาพแหง

กิจการท่ีจะไดประชุมปรึกษากัน”  หมายถึง วาระตางๆ ท่ีจะนําเขาประชุมตองมีการระบุไวในหนังสือ

เชิญประชุมวา ในการประชุมจะมีหัวขอใดบางในการประชุม เชนจะมีเรื่องใดแจงเพ่ือทราบ รับรอง

รายงานการประชุม เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา และมักจะมีวาระอ่ืนๆ  ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมเสมอ 

แตวาระอ่ืนๆ ไมมีคําจํากัดความในความหมาย จึงเกิดความไมชัดเจน จะนําเรื่องใหญท่ีตองอาศัยมติ

ของท่ีประชุมจะทําไดหรือไม เชน ไลกรรมการออกจากตําแหนง พิจารณาอนุมัติคาใชจายท่ีสําคัญ 

ฯลฯ จะนําเขาวาระอ่ืนๆ ไดหรือไม ซ่ึงกฎหมายไมมีขอหามหรือขอจํากัดในความหมายนี้  

หลักการประกอบกิจการของบริษัท มีหลักท่ีสําคัญกํากับในการบริหารกิจการอยูนั่นคือหลัก

ธรรมาภิบาล (Good Governance) ซ่ึงธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการท่ีดี  เปนการบริหารงานท่ี

ทําใหเกิดความเปนธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งอยูบนหลักการบริหารงานท่ีเท่ียงธรรม 

สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได มีจิตสํานึกในการทํางาน มีความรับผิดชอบในสิ่งท่ีไดกระทํา พรอมตอบ

คําถามหรือตอบสนองตอผูมีสวนไดเสียและพรอมรับผิด หลักธรรมาภิบาลมุงหวังใหทุกคนมีศีลธรรม 

จริยธรรมในการทํางาน การคํานึงถึงการมีสวนรวมในการรับรู ตัดสินใจดําเนินการ และประเมินผล

ตลอดจนรวมรับผิดจากการตัดสินใจรวมกัน 

แมหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการท่ีดี  ถือเปนหลักท่ีสําคัญ มักถูกนํามาใชในภาครัฐ

แตหากมองในมุมของเอกชนการนํามาใชนั้นยอม มีผลใหในการบริหารกิจการของบริษัทเกิดความเปน

ธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในภาคเอกชนมีหลักใกลเคียงกันเรียกวาหลัก “บรรษัทภิบาล” 

มาใชในการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แตการนําหลักบรรษัทบาล
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มาใชในบริษัท โดยเฉพาะในเรื่องของการประชุม  ถือเปนการบริหารจัดการโครงสรางและ

กระบวนการภายในกิจการ เพ่ือกําหนดทิศทางและสอดสองดูแลผลการปฏิบัติงานของกิจการให

ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส และเปนธรรม 

ในตางประเทศโดยเฉพาะประเทศอังกฤษ ในหนังสือนัดประชุมใหญจะตองแจงเรื่องราวท่ีจะ

ประชุมดวย และหากจะตองมีการลงมติก็จะตองสงรางมติไปพรอมกัน ท้ังกรรมการตองแจงดวยวาตน

จะไดรับผลประโยชนอะไรจากมตินั้นบาง หากจะมีการประชุมเก่ียวกับเรื่องสําคัญใน 3 เรื่อง คือการ

ถอนถอนกรรมการ การถอดถอนและแตงตั้งผูสอบบัญชี และการตออายุใหกรรมการหลังครบเกษียณ

แลว การนัดประชุมตองบอกกลาวลวงหนานานข้ึนอีกดวย  

ผลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามพบวาความเห็นสวนใหญ รอยละ 60 เห็นวาวาระอ่ืนๆ จะ

นําเรื่องสําคัญมาพิจารณาได ไมจํากัดวาตองเปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ อีกท้ังขอคําถามท่ีวาควรมีคํานิยาม

ความหมายของวาระอ่ืนๆ ไวอยางชัดเจนหรือไม สวนใหญรอยละ 90 เห็นวาควรกําหนดความหมาย

ใหชัดเจนในกฎหมาย แตมีขอสังเกตท่ีตองนํามาพิจารณาพบวาผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ไมเห็น

ดวยท่ีจะนําเรื่องสําคัญโดยไมแจงไวกอนเขามาประชุมในวาระอ่ืนๆ โดยอาศัยมติของผูเขาประชุมเห็น

วาไมเหมาะสมและไมมีโอกาสเตรียมขอมูลท้ังยังผิดหลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลอีกดวย  

สัมภาษณบุคคลท่ีมีความรูความสามารถผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายใหความเห็นวา วาระ

อ่ืนๆ นาจะหมายถึงเรื่องเล็กๆ นอยๆ ไมสําคัญ ไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิหรือผลประโยชนของผูถือ

หุนผูไมเขาประชุมโดยตรงเทานั้น  หลายทานจึงควรกําหนดคําจํากัดความไวใหชัดเจน แตก็มีหลาย

ทานเห็นวาการจะบัญญัติในประมวลกฎหมายจะทําใหบัญญัติไปไดทุกเรื่องอยางไมรูจบ ตองสราง 

tradition หรือมีบรรทัดฐานจะดีกวา  

6.1.4  ปญหาท่ีสี่ ปญหาในเรื่องสถานท่ีในการประชุม 

กฎหมายไดกําหนดใหคําบอกกลาวเรียกประชุมตองระบุสถานท่ี แตไมไดกําหนดวาตองเปนท่ี

ใด  กรรมการจะกําหนดท่ีใดก็ได ซ่ึงในทางปฏิบัติอาจเปนไปไดวาตองการกีดกันผูถือหุนหรือผูเขา

ประชุมบางคน ไมอยากใหมารวมประชุม หรือตองการกําหนดผลการประชุมตามท่ีตนตองการ หรือ
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ทําใหผลของการประชุมเปลี่ยนแปลงไป มีผลใหไมอาจเขารวมประชุมได ซ่ึงถือเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีผู

ถือหุนจะแสดงความเห็น หรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ  

หากนําเรื่องเดียวกันมาเปรียบเทียบกับบริษัทมหาชนจํากัด ตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 101 ไดบัญญัติ ใหความสําคัญกับสถานท่ีประชุมโดยระบุไวชัดเจนวา 

“สถานท่ีท่ีจะเปนท่ีประชุม ตองอยูในทองท่ีอันเปนท่ีตั้งสํานักงานใหญของบริษัทหรือจังหวัดใกลเคียง 

เวนแตขอบังคับจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน” ทําใหกรรมการจะใชประโยชนจากชองวางของกฎหมาย 

เพ่ือกีดกันผูเขาประชุมบางคน หรือเพ่ือประโยชนของตนในการบริหารบริษัทไมได  

ดังนั้นประเด็นปญหานี้ควรกําหนดสถานท่ีประชุมใหชัดเจนในประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยหรือไม ในตางประเทศ เชนประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดใหการประชุมจะทําในหรือนอกมล

รัฐ ณ สถานท่ีท่ีไดระบุไวในขอบังคับของบริษัท หากขอบังคับไมไดกําหนดไวใหประชุมท่ีสํานักงาน

ใหญของบริษัท หรือในประเทศแคนาดาตองประชุมในประเทศเทานั้น ยกเวนแตมีขอบังคับกําหนด

เปนอยางอ่ืน  

ผลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญรอยละ 80 ควรจัดท่ีสํานักงานใหญ และมี

ขอสังเกตถึงความสะดวกท่ีจะประชุม ณ สถานท่ีหรือจังหวัดท่ีไมไดทํางาน ไมมีผูตอบแบบสอบถามใด

เห็นดวย เนื่องจากไมมีความสะดวก อีกท้ังในขอคําถามท่ีวาสถานท่ีมีผลตอการประชุมหรือไม ผูตอบ

แบบสอบถามท้ังหมดเห็นวามีผลตอการตัดสินใจท่ีจะประชุม 

สัมภาษณบุคคลท่ีมีความรูความสามารถผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายใหความเห็นวาควร

กําหนดสถานท่ีในกฎหมายใหชัดเจนวาตองเปนท่ีใดเชนเดียวกับกฎหมายของบริษัทมหาชนจํากัด  

 

6.2  ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษา ผูวิจัยเห็นวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1175 ในเรื่องคําบอก 

กลาวเรียกประชุมใหญ ท่ีมีอยูในปจจุบัน รวมถึงกระบวนการในการเผยแพรกฎหมายยังมีขอบกพรอง 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้  
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6.2.1  ในชวงเวลาท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ดูแลบานเมืองมีประกาศคําสั่ง 

หรือกฎหมายเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก ตัวอยางเชน ในราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนท่ี 18 ก วันท่ี 

11 กุมภาพันธ 2560 มีประกาศแกไขกฎหมายเชน ในพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแหง

กฎหมายท่ีเก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ.2560 มาตรา 3 มีการยกเลิก

ความในมาตราแหงประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติและพระราชกําหนด จํานวนถึง 76 ฉบับ อีกท้ัง

ยังมีบัญชีทายพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติ

บคุคล พ.ศ.2560 ท้ัง 76 ฉบบั 

เม่ือพิจารณากฎหมายท่ีออกเฉพาะในวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2560 เพียงวันเดียวมีการประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา จํานวนถึง 7 ฉบับ 

ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะใหฝายนิติบัญญัติ เม่ือมีการออกประกาศ คําสั่งหรือกฎหมายแกไข

เพ่ิมเติมกฎหมายควรมีการจัดพิมพแกไขกฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูคนควาหรือติดตาม

กฎหมาย  

ดังท่ีกลาวมาในปจจุบันมีกฎหมายใหมๆ แกไขออกมาอยางมากมาย เปนความรวมมือของ

กฤษฎีกาในการจัดพิมพแกไข หรือเปนหนาท่ีของสํานักพิมพกฎหมายในการจัดทํา  แตในกฎหมาย

เล็กๆ เชนพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบบั

ท่ี 633) พ.ศ.2560 เรื่องเก่ียวกับการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมเหรียญท่ีระลึกสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ เปนตน กฎหมายเหลานี้จะไมมีการจัดพิมพเผยแพรขอมูลท่ีมีการแกไขทําให

กฎหมายท่ีแกไขใหมมีเฉพาะผูรูหรือผูใชเทานั้นท่ีจะติดตามไดโดยอาศัยขออางท่ีดีคือไดมีการประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือแลวประชาชนรับรูแลว 

ผูวิจัยเสนอวาหนาท่ีในการประกาศใชกฎหมายเปนหนาท่ีของสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ใน

เผยแพรจัดทําขอมูลตามท่ีมีการประกาศใชกฎหมายใหม ควรมีแผนกใดแผนกหนึ่งไมวาอยูในความ

รับผิดชอบของผูใดก็ตามมีหนาท่ีดังนี้ในการอํานวยความสะดวกในการติดตามกฎหมายเชน 

1 การประชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ  (สนช.) วันนี้รับหลักการทางกฎหมาย

ใดบาง 
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2 ผานกฎหมายใดบาง 

3 ตองการใหแจงเลยวากฎหมายใดบางตีพิมพในราชกิจจานุเบกษาและ 

4 จะใหดีท่ีสุดคือควรมีรายละเอียดดวย  

6.2.2   ประเด็นปญหาเรื่องการใชวิธีการประชุมผานสื่ออิเลคทรอนิคสผลการวิจัยพบวา 

ผูตอบแบบสอบถาม ผลการสัมภาษณผูเก่ียวของ นักวิชาการทางดานกฎหมาย ศึกษาเปรียบเทียบกับ

กฎหมายในตางประเทศ เห็นดวยกับการนําวิธีการเชนนี้มาใช แตผูวิจัยเห็นควรแกไขกฎหมาย ท่ีตอง

ใหทุกคนท่ีรวมประชุมตองอยูในราชอาณาจักรในขณะท่ีมีการประชุมจึงจะสามารถประชุมโดยใช

วิธีการผานสื่ออิเลคทรอนิคสได  

6.2.3 ปญหาเรื่องการพิมพโฆษณา ผูวิจัยเห็นควรยกเลิกวิธีการท่ีตองลงพิมพใน 

หนังสือพิมพแหงทองท่ี  แตเห็นควรเพ่ิมชองทางใหมท่ีทันสมัยโดยใหมีการสงขอมูลทาง Website 

และทางสื่ออิเลคทรอนิกส เขาไปในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1175  

6.2.4 ปญหาเรื่องระยะเวลาในการโฆษณา จากผลการศึกษาพบวาผูเขารวมประชุมควรได  

มีการเตรียมตัวในการประชุม เวลาท่ีกําหนดตามกฎหมายตองสงกอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน อาจ

ถึงมือผูประชุมเพียง 3-4 วัน ผูวิจัยเห็นควรแกไขในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1175

เพ่ิมระยะเวลาควรสงลวงหนาอยางนอย 15 วัน  

6.2.5 ปญหาเรื่องความหมายของคําวา “วาระอ่ืนๆ หรือเรื่องอ่ืนๆ” ท่ีตองกําหนด 

ในการประชุม จากการศึกษาพบวาเรื่องดังกลาวควรเปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ ไมใชเรื่องท่ีตองอาศัยมติ

ของท่ีประชุมในการพิจารณา ดังนั้น ผูวิจัยเห็นควรกําหนดเปน 2 ทาง ดังนี้ 

ทางแรก

การเพ่ิมบทบัญญัติกฎหมายใหยืดยาวโดยไมจําเปน แตเห็นควรกําหนดใหชัดวา “ตองไมใชเรื่องท่ี

อาศัยมติในการพิจารณา”  

 หากบัญญัติวาวาระอ่ืนๆ คืออะไร เห็นวาไมเปนการเหมาะสมจะทําเปน 

ทางท่ีสอง

อํานาจศาลในการตีความตองอาศัยนักกฎหมายท่ีสังคมยอมรับ อธิบายถึงความหมายท่ีแทจริงและ

ตองอาศัยหลักเกณฑในบรรษัทภิบาลเปนหลักในการนํามาใชบริหารบริษัทจํากัด 

การอธิบายความหมายของคําวา “วาระอ่ืนๆ หรือเรื่องอ่ืนๆ” ควรตองพ่ึง DP
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6.2.6  ปญหาเรื่องสถานท่ีประชุม ผูวิจัยเห็นควรกําหนดใหชัดเจนเชนเดียวกับ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน “กําหนดใหสถานท่ีท่ีจะเปนท่ีประชุม ตองอยูในทองท่ีอันเปนท่ีตั้ง

สํานักงานใหญของบริษัทหรือจังหวัดใกลเคียง เวนแตขอบังคับจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน” 
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          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ป พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2557 

4. ดํารงตําแหนงผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร ระหวาง  พ.ศ. 2541  

          ถึง พ.ศ. 2544 

5. ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักกิจการนักศึกษา ระหวาง พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ.2546  

6. ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาทางนิติศาสตร คณะนิติศาสตร  

          ระหวาง พ.ศ. 2547  ถึง  พ.ศ.2554 
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7. ไดผานการรับรองคุณภาพการสอนตั้งแต 1 มิถุนายน พ.ศ.2547  ถึง ปจจุบัน จาก 

          คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

8. ผูบรรยายประจําของศูนยพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร PCDC  มหาวิทยาลัยธุรกิจ 

          บัณฑิตย  

9. เปนผูบรรยายวิชากฎหมายหุนสวนบริษัท / กฎหมายตัวแทนนายหนา / กฎหมาย 

ลกัษณะหนี ้/ กฎหมายประกันภัย / กฎหมายนักการบัญชี / กฎหมายธุรกิจ / ความรู

เบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย / กฎหมายในชีวิตประจําวัน / กฎหมายคํ้าประกัน จํานอง และ

จํานํา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

10. เปนผูบรรยายวิชากฎหมายและจริยธรรมการทองเที่ยว (HT 516) กฎหมาย 

สําหรับผูประกอบการ (BA 555)  บัณฑิตสัมมนากฎหมายเอกชนและธุรกิจ (LW 535) ใน

ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

11. เปนผูรวมสอนวิชาการจัดการธุรกิจและกฎหมายเก่ียวกับสุขภาพและความงาม  

(AA 607) ในภาคเรียนท่ี 1 ในหลักสูตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

12. ไดรับเลือกใหเปนศิษยเกาดีเดน สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   

ประจําปการศึกษา 2551 ให ณ วันท่ี 22 พฤศจกิายน 2552 

13. ไดรับโลประกาศเกียรติคุณในงานประชุมสัมมนาวิชาการดานการประกันภัย  

ประจําป พ.ศ.2557 (Thailand Insurance Symposium 2014) จัดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ รางวัลผลงานวิทยานิพนธชมเชย ในระดับปริญญาโท ดานกฎหมาย ใน

ผลงานเรื่อง “ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการเรียกคืนคาเสียหายเบื้องตนท่ีจายจากกองทุน

ทดแทนผูประสบภัยจากรถ” ในวันพฤหัสท่ี 20 พฤจิกายน 2557  ณ หอง Salon B ชั้น 2 

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรด  

14. เปนกรรมการสอบไลวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกและปริญญาโท สาขา 

นิติศาสตร ท้ังในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
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15. เปนอาจารยผูเยี่ยมการสอนกัลยาณมิตร โครงการอาจารยเพ่ือศิษย  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย รุนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2557  

 

ผลงานทางวิชาการท่ีผานมาและกําลังดําเนินการ 
 

งานวิจัย 

1. ไดรวมวิจัยกลุมเรื่องความเหลื่อมล้ําของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาใน 

สงัคมเมืองและสงัคมชนบท ภายใตโครงการวจิยั “สงัคมชนบทสูสงัคมเมือง:พลวัตสูทศวรรษหนา” 

สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ 36 ป วัน

สถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย แลวเสร็จป พ.ศ.2546  

2.   วิจัยเรื่องกฎหมายทําแทงในกรณีท่ีมารดามีปญหาทางจิต ประเภทโครงการวิจัยท่ัวไป      

โดยไดทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย แลวเสร็จเม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ.2548  

     3.  วิจัยเรื่องการทบทวนความเหมาะสมเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการบริโภค

สุรา โดยไดทุนวิจัยจากศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) แลวเสร็จเม่ือเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2550 

    4.  ไดรวมวิจัยกลุมเรื่องรายงานความกาวหนาโครงการติดตาม ประเมินผลและพัฒนารูปแบบและ

แนวทางการลดปริมาณคดีข้ึนสูศาล เปนงานวิจัยไดรับทุนจากสํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวง

ยุติธรรม  แลวเสร็จป พ.ศ.2549 

    5.  วิจัยเรื่องทบทวนปรับปรุงกฎหมายแพงและพาณิชย ศึกษาเฉพาะกฎหมายลักษณะละเมิด เปน

งานวิจัยท่ีไดรับทุนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย แลวเสร็จ พ.ศ.2552 

    6.  วิจัยเรื่องวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปท่ี 1 คณะนิติศาสตรปรีดี 

พนมยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ประเภทโครงการวิจัยท่ัวไป  โดยไดทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย แลวเสร็จป พ.ศ.2553 

 7.  วิจัยเรื่องการวิเคราะหปญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการตายของประเทศไทย ประเภท

โครงการวิจัยท่ัวไป  โดยไดทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย แลวเสร็จป พ.ศ.2554 
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 8.  วิจัยเรื่อง วิเคราะหและประเมินหลักสูตรปริญญาตรี คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ประเภทโครงการวิจัยท่ัวไป  โดยไดทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย  แลวเสร็จ ป พ.ศ.2556 

 9. วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการประชุมและวิธีการเรียกประชุม มาตรา 

1175 ประเภทโครงการวิจัยท่ัวไป  โดยไดทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  แลวเสร็จเม่ือวันท่ี 

17 มีนาคม 2560 

 

งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

1.  จัดทําหนังสือหลักกฎหมายบริษัทจํากัด (กรงุเทพมหานคร:บริษัทสํานักพิมพวิญูชน 

จํากัด)  พิมพครั้งท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ.2553 พิมพครั้งท่ี 2 แกไขเพ่ิมเติม กันยายน พ.ศ.2546 พิมพครั้ง

ท่ี 3 แกไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน พ.ศ.2547 

2. จัดทําหนังสือหลักกฎหมายหางหุนสวน (กรงุเทพมหานคร:บริษัทสํานักพิมพวิญู 

ชน จํากัด ) พิมพครั้งท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ.2555 แกไขเพ่ิมเติม  

3. จัดทําหนังสือหลักกฎหมายตัวแทนและนายหนา (กรงุเทพมหานคร:บริษัท 

สํานักพิมพวิญูชน จํากัด เมษายน พ.ศ. 2547 พิมพครั้งท่ี 2 ปรับปรุงใหม กันยายน พ.ศ.2554)  

4. จัดทําหนังสือหลักกฎหมายธุรกิจ (กรงุเทพมหานคร:บริษัทสํานักพิมพวิญู 

ชน จํากัด พิมพครั้งท่ี 7 มกราคมพ.ศ.2558)  

5. จัดทําหนังสือหลักกฎหมายหุนสวนและบริษัท (กรงุเทพมหานคร:บริษัท 

สํานักพิมพวิญูชน จํากัด  แกไขเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ.2558)  

6. จัดทําหนังสือหลักกฎหมายประกันภัย (กรงุเทพมหานคร:บริษัทสํานักพิมพวิญู 

ชน จํากัด พิมพครั้งท่ี 2 แกไขเพ่ิมเติม พฤษภาคม พ.ศ.2558) 

 7.  ไดรวมจัดทําหนังสือกฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา กับรศ. ดร.วีระ โลจายะ และ

อาจารยมณิสรา จุลสมัย ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กระทรวงศึกษาธกิาร 

พ.ศ.2546 รหัส 3200-1011 สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (กรงุเทพมหานคร :บริษัทพัฒนา

วิชาการ (2535) จํากัด พ.ศ.2550) 
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8. บทความเรื่อง “บําเหน็จหรือบํานาญ อยางไหนดีกวากัน” พิมพในวารสาร 

กฎหมายธุรกิจบัณฑิตย ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2544 และนํามาเผยแพรในวารสาร

สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ ฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ.

2545 ฉลองครบรอบ 55 ป 

9. บทความฉลองครบรอบ 36 ป มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เรื่อง “แคทาํให 

เสียใจ เรียกคาเสียหายไดหรือไม” พิมพในวารสารสุทธิปริทัศน ปท่ี 18 ฉบับท่ี 54 มกราคม-เมษายน 

พ.ศ.2547  

10. บทความเรื่อง “กฎหมายทําแทงในกรณีท่ีมารดามีปญหาทางจิต” พิมพใน 

วารสารสุทธิปริทัศน ปท่ี 19 ฉบับท่ี 57 มกราคม-เมษายน พ.ศ.2548 และรายงานผลการวิจัยใน

วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2548  

11.  บทความเรื่อง “การทบทวนความเหมาะสมเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมายใน  

การควบคุมการบริโภคสุรา” พิมพในวารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – 

ธันวาคม 2550  

12. บทความเรื่อง “ความยินยอมของผูเสียหายไมเปนละเมิด ควรบัญญัติไวใน 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรอืไม” พิมพในวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 

กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2551   

13. บทความเรื่อง “ความรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหาย กฎหมาย 

ควรบัญญัติครอบคลุมถึงการกําหนดคาเสียหายในเชิงลงโทษ ดวยหรือไม”  พิมพในวารสารคุณภาพ

ชีวิตกับกฎหมาย ปท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2552 

14. บทความเรื่อง “เด็กกระทําละเมิดตองรับผิดเสมอบุคคลโดยท่ัวไปหรือไม”  

พิมพในวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปท่ี 5 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2552 

15. บทความเรื่อง “วิพากษประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420”   

พิมพในวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปท่ี 6 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2553 
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16. เผยแพรบทความเรื่อง “วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการเรียนของ 

นักศึกษา ปท่ี 1 คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ในเอกสารประกอบ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ภารกิจของอาจารยในการดูแลและพัฒนานักศึกษา” วันพุธท่ี 

21 เมษายน พ.ศ.2553 ณ.หองประชุมทวี บุญเกตุ (6-1) ชั้น 6 อาคารสํานักอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย  

17. พิมพเผยแพรงานวิจัย เรื่อง “ทบทวนปรับปรุงกฎหมายแพงและพาณิชย ศึกษาเฉพาะ

กฎหมายลกัษณะละเมิด” พิมพในหนังสือประกอบการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงาน

สาขาวิชานิติศาสตร ครั้งท่ี 2 โดยคณะนิติศาสตรปรีดีพนมยงค รวมกับศูนยวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย วันพุธท่ี 28 เมษายน 2553  

18. พิมพเผยแพรงานวิจัย เรื่อง “การวิเคราะหบัญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการ 

ตายของประเทศไทย” พิมพในหนังสือประกอบการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานสาขาวิชา

นิติศาสตร ครั้งท่ี 3 โดยคณะนิติศาสตรปรีดีพนมยงค รวมกับศูนยวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย วัน

พุธท่ี 27 เมษายน 2554  และพิมพในวารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย ปท่ี 9 ฉบับท่ี 1 กรกฎาคม – 

ธันวาคม 2554   

 19. พิมพเผยแพรงานวิจัย เรื่อง “วิเคราะหและประเมินหลักสูตรปริญญาตรี คณะนิติศาสตร

ปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พิมพในวารสารสหศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ปท่ี 14 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)  

20. บทความเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจเยี่ยงโรงแรม” พิมพใน

วารสารวิชาการคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)  

21. เขียนตําราใหกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชุดวิชาการเปนผูประกอบการธุรกิจ

โรงแรมขนาดยอมและการจัดการท่ีพักทางเลือก (32487) ในหนวยท่ี 3 กฎหมายและมาตรการทาง

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจโรงแรมขนาดยอมและท่ีพักทางเลือก พ.ศ.2557  

          22. บทความเรื่อง “มัคคุเทศกนอย ขอยกเวนท่ีรอกฎหมายควบคุม” พิมพในวารสาร

รามคําแหง ฉบับนิติศาสตร ตีพิมพเผยแพร ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2560 
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23. บทความเผยแพรงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการประชุมและวิธี

เรียกประชุมตามมาตรา 1175” พิมพในวารสาร มจร.สังคมศาสตรปริทรรศน (กําลังอยูระหวาง

พิจารณาเพ่ือตีพิมพ) 

 

 งานสอนภายนอกมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และงานบริการสังคม 

1. เปนคณะอนุกรรมการบริหารกระบวนการยุติธรรมในการประกอบวิชาชีพ 

เวชกรรม ตามประกาศแพทยสภาท่ี 71/2551  

2. เปนอาจารยพิเศษสอนวิชากฎหมายสัญญาและละเมิดชั้นสูง (LAW 708)  

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M ) คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยตาป 

3. เคยเปนคณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพทนิติศาสตร ราชบัณฑิตยสถาน  

4. เคยเปนอาจารยพิเศษ โรงเรียนนายรอยตํารวจสามพรานในหลักสูตร กอส. 

รุนท่ี 23 

5. เปนอาจารยพิเศษสอนวิชากฎหมายและจรรยาบรรณเก่ียวกับธุรกิจการเงิน 

และหลักทรัพย (1 703 330) คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

6. เปนอาจารยพิเศษสอนวิชากฎหมายพาณิชย 4 และ กฎหมายหุนสวนและ 

บริษัท (2009211) คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

7. เปนอาจารยพิเศษสอนวิชาแนวโนมวิชาชีพการพยาบาล ใหแกนักศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นป 4 ท่ี ม.กทม.0400/1180 คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุญ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ลว.25 พฤษภาคม 2555 และตามหนังสือท่ี ม.กทม.0400/1376     

ลว.16 พฤษภาคม 2556  

8. เปนอาจารยพิเศษสอนวิชากฎหมายลักษณะหุนสวนบริษัท (LAW 331) สาขา 

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ท่ี ศธ.0538/2669 ลว.28 พฤศจกิายน 2555  

9.  เปนผูอบรมกฎหมายธุรกิจสําหรับผูประกอบการ หัวขอ ประกอบการอยางไรไมผิด

กฎหมาย  ในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00-16.00 น. โรงแรมเอเชีย แอรพอรต (เซียรรังสิต)  
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10.  เปนอาจารยสอนเสริม ชุดวิชา กฎหมายพาณิชย 2 (กฎหมายตัวแทน นายหนา 

ประกันภัย) ใหแกคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ท่ี ศธ.0522.04(03)/ว.1483 ลว.

10 กรกฎาคม 2556 

11. เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ หลักสูตร “เสริมสรางผูประกอบการใหม” รุนท่ี 1 และรุนท่ี 

2  รวมกับกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม หัวขอ กฎหมายท่ีเก่ียวของ

กับธุรกิจ ในวันท่ี 19 เมษายน 2557 และ 20 เมษายน 2557 เวลา 9.00-16.00 น.  

12. เปนอาจารยพิเศษ ใหกับคณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

ในวิชาแนวโนมวิชาชีพพยาบาล (พย.4741) ในหัวขอ “เสนทางสูความสําเร็จในการทํางาน” ใหกับ

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปท่ี 4 ในวันท่ี 18 พฤศจกิายน 2557 เวลา 13.00-

16.00 น. ตามหนังสือ ท่ี  ม.กทม.0400/2172 ลว.5 สค.2557 

 13. เปนอาจารยพิเศษสอนวิชากฎหมายลักษณะหนี้ ใหกับคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

งานอบรมบุคลิกภาพ 

1. เปนผูบรรยายประจําของศูนยพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร PCDC  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

2. เปนผูบรรยายในโครงการฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรหลักของ 

ศูนยการทองเท่ียว กีฬา และนันทนาการจังหวัด”   จํานวน 2 รุน ใหกับผูอํานวยการศูนยการ

ทองเท่ียว กีฬา และนันทนาการจังหวัด รุนละ 20 ทาน  ในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2551 และวันท่ี 17 

มีนาคม 2551 

3. เปนผูบรรยายในหัวขอวิชา “การพัฒนาบุคลิกภาพ” ใหแกขาราชการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาในสังกัดสวนกลาง จํานวน 60 คน ในวันท่ี 27 

พฤษภาคม 2551 ณ หองประชมุ 1 ชั้น 2 กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  

 4.  เปนผูบรรยายในโครงการฝกอบรมหลักสูตร “บุคลิกภาพสําหรับพนักงานขับรถมือ

อาชีพ” สําหรับพนักงานขับรถ ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง จํานวน 14 ทาน ใน

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2551 ณ.สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง  
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 5.  เปนผูบรรยายในโครงการฝกอบรมหลักสูตร “พัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการ

รับประทานอาหาร” ใหกับสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร จํานวน 40 ทาน ในวันท่ี  16 

ตุลาคม พ.ศ.2551  ณ.โรงแรมแฮปปอินท กรงุเทพฯ 

 6.  เปนผูบรรยายในโครงการปจฉิมนิเทศ ประจําปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2552 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร ในหัวขอ

อิริยาบถและมารยาทสังคม  

 7.  เปนผูบรรยายหลักสูตรนักบริหารการแพทยและสาธารณสุข รุนท่ี 2 สํานักการแพทย 

วิชา “การพัฒนาบุคลิกภาพของผูบริหาร” ณ.โรงแรมปรินซ พาเลซมหานาค วันท่ี 26 พฤษภาคม 

2552 เวลา 9.00-16.00 น.  

 8.  เปนผูบรรยายหัวขอ “การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาคุณภาพงานบริการ” ใหแก

บุคลากรสายสนับสนุน ณ.หอประชุมอาคารสํานักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ ในวันท่ี 1 เมษายน 2552 เวลา 9.00-16.00 น.  

 9.  เปนผูบรรยายอบรมบุคลิกภาพ แกขาราชการกรุงเทพมหานคร จํานวนประมาณ 300 คน 

จัดโดยสํานักยุทธศาสตร กรุงเทพมหานคร ณ. หองประชุมกรุงเทพมหานคร วันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ.

2552 เวลา 13.00-16.00 น.  

 10.   เปนผูบรรยายใหแกสมาชิก Slim Up Center หลักสูตร Personality And Positive 

Thinking ณ หอง London Room ชั้น 1 โรงแรม Conrad  เวลา 13.30-17.00 น.  วันท่ี 27 

มิถุนายน พ.ศ.2552  

 11.  เปนผูบรรยายแกคณาจารย คณะคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสูติ

ศาสตร-นรีศาสตร  

12.  เปนวิทยากรฝกอบรมหลักสูตรบริหารการแพทยและสาธารณสุข รุนท่ี 5 แกบคุคลากร

ทางดานการแพทยและสาธารณสุข ในสังกัดสํานักการแพทย และมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 

หัวขอ “การพัฒนาบุคลิกภาพของผูบริหาร” ในวันท่ี 19 เมษายน 2556 เวลา 9.00-16.00 น. ณ.

โรงแรมนูโว ซิตี้ แอนด นิวเวิลด ซิตี้  
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 13.  เปนวิทยากรอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับสูงคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร รุนท่ี 2 (บพว.2) เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2556 

เวลา 9.00-16.00 น. ณ หองบรรยาย 1-2 ชั้น M อาคารเพชรรัตน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

กรงุเทพมหานคร 

 14.  เปนวิทยากรอบรมหลักสูตรบริหารการแพทยและสาธารณสุข รุนท่ี 6 ใหแกบุคลากร

ทางดานการแพทยและสาธารณสุข ในสังกัดสํานักการแพทยและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง

การพัฒนาบุคลิกภาพของผูบริหาร วันท่ี 7 มีนาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ.โรงแรมปรินซ

พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร 

 15.  เปนวิทยากรอบรมหลักสูตรเสริมสรางศักยภาพบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน

โรงพยาบาล รุนท่ี  1 ใหแกขาราชการกรุงเทพมหานคร ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ 

สังกัดสํานักการแพทย เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพของผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล วันท่ี 30 เมษายน 

2557 ณ.หองประชุมพิทยรักษ ชั้น 4  สํานักกาแพทย  

 16.  เปนวิทยาการอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ดานการแพทย) รุนท่ี 9 (บพ.9) 

ใหแกบุคลากรทางการพยาบาล สังกัดสํานัการแพทย เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ ในวันท่ี 10 

กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมปรินซพาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร 

 17.  เปนผูบรรยายทางวิชาการ ใหกับภาคสูติศาสตร-นรีศาสตร คณะแพทยศาสตรวชิรพยา

บาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในงานบรรยายทางวิชาการ ครั้งท่ี 11 เรื่อง “การพัฒนา

บุคลิกภาพ” ใหแกแพทยประจําบาน แพทยประจําบานตอยอด และแพทยภาคสูติศาสตร-นรีศาสตร 

ในวันพุธท่ี 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. ณ หองประชุมสุหัท ชั้น 5 ตึกสูติกรรม 

 18.  เปนวิทยากรอบรมหลักสูตรบริหารการแพทยและสาธารณสุข รุนท่ี 7 (บพส.7) ใหแก

บุคลากรทางดานการแพทยและสาธารณสุข ในสังกัดสํานักการแพทยและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิ

ราช เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพของผูบริหาร ในวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2558 เวลา 9.00-16.00 น. ณ 

โรงแรมปรินซพาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร DP
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 19.  เปนวิทยากรอบรมหลักสูตรบริหารการพยาบาล ดานการแพทย รุนท่ี 10 (บพ.10 ใหแก

บุคลากรทาการพยาบาล สังกัดสํานักการแพทย เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพ” ในวันท่ี 24 เมษายน 

2558 โรงแรมทวนิ ทาวเวอร กรงุเทพมหานคร  

 20.  เปนวิทยากรอบรมหลักสูตรเสริมสรางศักยภาพบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน

โรงพยาบาล รุนท่ี 2 ใหแกขาราชการกรุงเทพมหานคร ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ 

สังกัดสํานักการแพทย เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพของผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล”  ในวันท่ี 23 

กรกฎาคม 2558 ณ.หองประชุมพิทยรักษ ชั้น 4 สํานักการแพทย ตามหนังสือท่ี กท 0602/491 ลว.

18 พฤษภาคม 2558 

 21.  เปนวิทยากรอบรมหลักสูตรบริหารการพยาบาล ดานการแพทย รุนท่ี 11 (บพ.11)ใหแก

บุคคลากรทางการแพทย สังกัดสํานักการแพทย เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพ” ในวันท่ี 12 เมษายน 

2559 ณ.โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือท่ี กท 0602/122 ลว.11 

กุมภาพันธ 2559 

 22.  เปนวิทยากรอบรมหลักสูตรบริหารการพยาบาล ดานการแพทย รุนท่ี 12 (บพ.12) 

ใหแกบุคลากรทางการพยาบาล สังกัดสํานักการแพทย และสังกัด คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลเก้ือ

การุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพ” ในวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2560 

โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร กรุงเทพมหานคร 

 

 งานบริการสังคม 

 เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเขารวมวิพากษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ใหกับคณะ 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ท่ี ศธ0559/ว 2501 ลว.6 สงิหาคม 2553 

1. เปนคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร ธานี  

ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร ธานี ท่ี 012/2555 

2. เปนผูพิจารณาประเมินบทความวิจัยใหกับวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย  

ของศูนยกฎหมายการแพทย สาธารณสุข สิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตร  ท่ี ศธ.0517.127/158 ลว.

28 พฤษภาคม 2555 
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3. เปนผูวิจารณงานของนักศึกษาโครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ โครงการปริญญา 

เอกสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตาม ท่ี ศธ.0516.46/ว423 ลว.5 

มิถุนายน 2555 

4. เปนผูดําเนินการเสวนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นเรื่อง “การใหสัตยาบันอนุสัญญา 

องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO)  ฉบับท่ี 87 และฉบบัท่ี 98 โดยสํานักแรงงานสัมพันธ รวมกับ

ศูนยวิจัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ท่ี ศวจ.0501(1)/05090 ลว. 28 มิถุนายน 2555 

5. เปนท่ีปรึกษาการเขียนผลงานทางวิชาการ  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร 

ธานี  ท่ี 2137/2555  ลว. 30 กันยายน 2555 

6. เปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานระดับชํานาญการพิเศษ  

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยรามคําแหงท่ี 3186/2555 ลว.19 กันยายน 2555 

7. เปนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร 

ธานี ท่ี ศธ 0561.13/ว 078 ลว.30 สงิหาคม 2555  

8. เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอเรื่อง “เสนทางสูตําแหนงทางวิชาการ” ใหแก 

บุคลากรสายวิชาการ  ในวันท่ี 17-18 กรกฎาคม 2556  หองพุดตาน อาคารนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฎสุราษฎรธานี  ตามหนังสือท่ี ศธ 0561.13/081 ลว.12 กรกฎาคม 2556 

9. เปนรองประธานอนุกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ตามคําสั่งมูลนิธิ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท่ี ม.มธบ 001/2556  ลว. 1สงิหาคม 2556 

10. เปนผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ ใหกับคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย 

รังสิต ตามหนังสือท่ี นต.4600/036 ลว. 8 ตุลาคม 2556 

11.  เปนผูประเมินรายงานความกาวหนางานวิจัย ใหกับสํานักประสานงานวิจัยและ 

พัฒนา “สัตวน้ํากับความสามารถในการแขงขันของเกษตรกร” ท่ี สกว.สร.150/2556 ลว.16 ตุลาคม 

2556 

12.  เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 

และจรรยาบรรณทางวิชาการ ใหกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ท่ี ศธ 

0582.05/119 ลว.7 พฤศจกิายน 2556 
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13. เปนอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน  ตามประกาศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี ลว.13 ธันวาคม 2556 

14. เปนผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ ใหกับคณะมนุษยศาสตรและ 

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ตามหนังสือ ท่ี ศธ 0538.05/397 ลว.4 มิถุนายน 

2557 

15.  เปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ อานและประเมินผลงานวิจัย ตามคําสั่งคณะ 

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธาน ีท่ี 059/2556 ลว. 27 สงิหาคม 2556 

16. เปนวิทยากรรายการโทรทัศนเพ่ือการบริการทางวิชาการแกสังคม ใหกับสํานัก 

เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามหนังสือท่ี ศธ 0522.03(01)/2353 ลว.15 

กรกฎาคม 2557 

17. เปนกองบรรณาธิการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏรธานี ตามประกาศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏรธานี เรื่อง การแกไขเพ่ิมเติมรายชื่อกองบรรณาธิการและสํานักงานกอง

บรรณาธิการ วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏรธานี ตามประกาศท่ี ศธ 0561.13/141 

ลว.27 ตุลาคม 2557 

18. เปนกรรมการสอบปกปองดุษฎีนิพนธ ใหกับนักศึกษาโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาการเมือง รุนท่ี 1 ตามหนังสือท่ี ศธ0518.05/ปร.ด. ลว 12 กุมภาพันธ 2557 คณะรัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

19. เปนผูทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจบทความวารสารวิชาการนิติศาสตร คณะนิติศาตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ตามหนังสือ ท่ี ศธ 0547.15/2588 ลว.27 เมษายน 2558 

20. เปนอนุกรรมการเพ่ือประเมินการสอนระดับผูชวยศาสตราจารย ใหกับ 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชพฤกษ ท่ี พบ.01.37/2557 เรื่องการแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอนระดับผูชวยศาสตราจารย ณ วันท่ี 6 มีนาคม 2558  และ ท่ี 

พบ.01/18/2558 
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21. เปนอนุกรรมการประเมินการสอน และเอกสารประกอบการสอน ใหกับ  

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ตามคําสั่งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ท่ี 029/2558 

ณ วันท่ี 2 กันยายน 2558 และคําสั่งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางทางวิชาการ ท่ี 002/2559 

ณ วันท่ี 8 มกราคม 2559 

22.  เปนอนุกรรมการการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ใหกับ  

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏรธานี ตามคําสั่งคณะนิติศาสตร ท่ี 

149/2558,151/2558,254/2558 ณ วันท่ี 28 กันยายน 2558 

23. เปนคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในโครงการจัดตั้ง 

วิทยาลัยสารสารนเซนตปเตอร ในวันอังคารท่ี 29 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ หองประชุมอาคาร

เรียน 3 โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบอน 

24. เปนผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ วารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตรและ 

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี ตามคําสั่งแตงตั้งท่ี ศธ 0561.3/พิเศษ ลว.15 

กันยายน 2559 
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