แก้กฎหมายแพ่ง : บริษทั จากัดต้ องจ่ ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่ วนั ทีท่ ปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นหรื อกรรมการมีมติ
จากคาสั่ งหัวหน้ า คสช. ที่ 21/2560 ซึ่งประกาศและมีผลใช้ บังคับตั้งแต่ วนั ที่ 4 เมษายน 2560 เป็ นต้ นไป ได้ แก้ไขกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ 5 ฉบับรวด ประกอบด้ วย
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้ วยหุ้นส่ วนบริษัท ส่ วนใหญ่เพื่อรองรับการจดทะเบียนอิเล็คทรอนิกส์ เต็มรู ปแบบ
2. พระราชบัญญัติค้ ุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ปรับปรุ งหลักเกณฑ์ เกีย่ วกับข้ อบังคับการทางาน
3. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 แก้ ไขเพิม่ เติมเกีย่ วกับการเรียกประชุ มวิสามัญโดยผู้ถือหุ้น
4. พระราชบัญญัติประกันสั งคม พ.ศ.2533 เพิม่ มาตรา 84/2 เพิม่ อานาจรัฐมนตรีขยายหรื อเลื่อนกาหนดเวลาส่ งเงินสมทบ
5. พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
การแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ดงั กล่าว ประกอบด้วย การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการจดทะเบียนทางอิเล็คทรอนิกส์เต็ม
รู ปแบบ ได้แก่
1. ยกเลิกการจดทะเบียนที่สานักงานแห่งใหญ่ต้ งั อยู่
2. ให้อานาจรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์ออกกฎกระทรวงลดหรื อยกเว้นค่าธรรมเนียม
3. ยกเลิกการบังคับใช้ตราบริ ษทั ประทับในใบหุน้ ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั จากัดไม่จาต้องมีตราบริ ษทั
4. เพิ่มบทบัญญัติ มาตรา 1201 วรรคสี่ “การจ่ายเงินปั นผลนั้นให้กระทาภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่หรื อกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ”
5. เพิ่มอานาจศาลในการสั่งให้เลิกบริ ษทั ด้วยเหตุใดๆ ที่ทาให้บริ ษทั นั้นเหลือ วิสัยที่จะดารงคงอยูต่ ่อไปได้
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สาหรับการจ่ ายเงินปันผลแก้ ไขให้ ต้องกระทาภายในหนึ่งเดือนนับแต่ วนั ทีท่ ปี่ ระชุ มผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติ แล้ วแต่ กรณี ซึ่งเป็ น
เช่ นเดียวกับการจ่ ายเงินปันผลของบริษัทมหาชนจากัด และเมื่อมีผลใช้ บังคับทันทีในวันที่ 4 เมษายน 2560 ดังนั้น จะมีผลสาหรับการประชุ มผู้ถือหุ้นใน
เดือนเมษายน 2560 นี้ สาหรับบริษัททีม่ ีการประกาศจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั จากัดใดจ่ายเงินปั นผลฝ่ าฝื นบทบัญญัติมาตรา 1201 ดังกล่าวมีโทษปรับบริ ษทั ไม่เกินสองหมื่นบาท ทั้งนี้ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
กาหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ น้ ส่ วนจดทะเบียน ห้างหุ ้นส่ วนจากัด บริ ษทั จากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499

รายละเอียดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตราทีแ่ ก้ไข เปรียบเทียบบทบัญญัติใหม่ และเดิม
แก้ไข

คาสั่ ง คสช. ที่ 21/2560
ใช้ 4 เมษายน 2560 เป็ นต้ นไป
ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ว่ าด้ วยหุ้นส่ วนบริษัท

มาตรา 1016 การจดทะเบียนห้างหุ น้ ส่ วนหรื อบริ ษทั
จดทะเบียนทีใ่ ดก็ได้ ไม่ จาต้ อง
การแก้ไขข้อความที่ได้จดทะเบียนไว้ในภายหลัง และการจด
จด ณ สานักงานทะเบียนที่
ทะเบียนอย่างอื่นตามที่ลกั ษณะ 22 หุ น้ ส่ วนและบริ ษทั
สานักงานแห่ งใหญ่ ต้ งั อยู่
กาหนดให้จดทะเบียน
ให้จดทะเบียนต่อนายทะเบียน ณ สานักงานทะเบียน
หุ น้ ส่ วนบริ ษทั ตามที่รัฐมนตรี เจ้ากระทรวงประกาศกาหนด

บทบัญญัติเดิม

มาตรา 1016 การจดทะเบียนนั้น ห้างหุ ้นส่ วนหรื อ
บริ ษทั ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ทากิจการอยู่ ณ ตาบลใดในพระ
ราชอาณาจักร ท่านให้จดทะเบียน ณ หอทะเบียนสาหรับ
ตาบลนั้น
การแก้ไขข้อความที่ได้จดทะเบียนประการหนึ่ง
ประการใดในภายหลังก็ดี กับทั้งแก้ไขการอื่นอย่างหนึ่งอย่าง
ใดอันบทบัญญัติแผนกนี้บงั คับหรื ออนุ ญาตให้จดทะเบียนก็ดี
ก็ตอ้ งจด ณ หอทะเบียนแห่งเดียวกันนั้น
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มาตรา 1020/1 ให้รัฐมนตรี เจ้ากระทรวงมีอานาจออก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ออกกฎกระทรวงลด/ กฎกระทรวงลดหรื อยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ออกตามมาตรา
1018 และมาตรา 1020
ยกเว้นค่ าธรรมเนียมจด
ทะเบียนได้
มาตรา 1108 กิจการอันจะพึงทาในที่ประชุมตั้งบริ ษทั
มาตรา 1108 กิจการอันจะพึงทาในที่ประชุมตั้งบริ ษทั
กาหนดวิธีการแก้ไขปัญหา
นั้น คือ
ระหว่ างกรรมการหรื อผู้ถือหุ้น นั้น คือ
(1) ทาความตกลงตั้งข้อบังคับต่าง ๆ ของบริ ษทั
(1) ทาความตกลงตั้งข้อบังคับต่าง ๆ ของบริ ษทั
ในการประชุ มตั้งบริษัทได้
ทั้งนี้ อาจกาหนดวิธีการแก้ไขปั ญหาหรื อข้อขัดแย้งที่ไม่
สามารถหาข้อยุติระหว่างกรรมการหรื อผูถ้ ือหุ ้นไว้ดว้ ยก็ได้
ใบหุ้นไม่ จาต้ องประทับตรา
(รองรับการจดทะเบียนแบบ
อิเล็คทรอนิกส์ )
เงินปันผลต้ องจ่ ายภายใน 1
เดือน
เหตุที่ศาลสั่ งเลิกบริษัท

มาตรา 1128 ในใบหุ ้นทุก ๆ ใบให้กรรมการอย่างน้อย
มาตรา 1128 ในใบหุ น้ ทุก ๆ ใบ ท่านให้กรรมการลง
หนึ่งคนลงลายมือชื่อเป็ นสาคัญ
ลายมือชื่อเองคนหนึ่งเป็ นอย่างน้อย และประทับตราของ
บริ ษทั เป็ นสาคัญ
(เพิ่มเป็ นวรรคสี่ ของมาตรา 1201)
“การจ่ายเงินปั นผลนั้นให้กระทาภายในหนึ่งเดือนนับ
แต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่หรื อกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ”
(เพิ่มเป็ น (5) ของมาตรา 1237)
“มาตรา 1237 (5) เมื่อมีเหตุอื่นใดทาให้บริ ษทั นั้น
เหลือ วิสัยที่จะดารงคงอยูต่ ่อไปได้”

Page 3 of 4

วิไล วัชรชัยสิ ริกุล 11 เมษายน 2560
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