


สารบัญ 

๑. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมล่าสุด) 

๒. กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอส าเนาเอกสารพร้อมค ารับรอง 
และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.๒๕๔๙ 

๓. กฎกระทรวงก าหนดรายการและความหมายของรายการที่ต้องมีในงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนของบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๔. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจ าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของ
บริษัท พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๕. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการออกหุ้นเพื่อช าระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในการปรับ
โครงสร้างหนี้ของบริษัท พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๖. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (หลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการขอจดทะเบียน) 

๗. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (ความหมาย
ของบริษัทในเครือ) 

๘. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (การใช้ชื่อของบริษัท
มหาชนจ ากัด) 

๙. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (รายงาน
การช าระบัญชีแบบพิมพ์) 

๑๐. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการขอจดทะเบียน) 

๑๑. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๕๙ 

๑๒. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดแบบพิมพ์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๓. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง ก าหนดแบบพิมพ์ 

๑๔. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) เรื่อง บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 

๑๕. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอหุ้น

หรือ หุ้นกู้ต่อประชาชนของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจ ากัด และบริษัทมหาชนจ ากัดต่อนายทะเบียน 



พระราชบัญญัติ 
บริษัทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เป็นปีท่ี ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕” 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๒๑ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“บริษัท” หมายความว่า บริษัทมหาชนจ ากัดซ่ึงตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ 
“บริษัทเอกชน” หมายความว่า บริษัทจ ากัดซ่ึงตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัทมหาชนจ ากัด 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการของบริษัทมหาชนจ ากัด 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของบริษัทมหาชนจ ากัด 
“นายทะเบียน” หมายความว่า อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า* และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่ง

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า* มอบหมายด้วย 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้บุคคลใดยื่นเอกสารหรือแจ้งรายการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าบุคคลนั้นมีเหตุจ าเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามก าหนดเวลาได้ และได้ยื่นค าร้องขอ
ขยายหรือเลื่อนก าหนดเวลา โดยแสดงเหตุแห่งความจ าเป็น เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นเป็นการสมควร
จะขยายหรือเลื่อนก าหนดเวลาออกไปตามความจ าเป็นแก่กรณีก็ได้ 

* ม.๖๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติใหส้อดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้แก้ไขค าวา่ “อธิบดีกรมทะเบียนการค้า” เป็น 
“อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า” 

กลับหนาสารบัญ
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มาตรา ๖  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้บุคคลใดมีหน้าที่หรือจะบอกกล่าวเตือน แจ้ง
ความ หรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทใด ให้บุคคลอ่ืนหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ ให้
บุคคลนั้นโฆษณาข้อความนั้น ๆ ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จ าหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้ง
ส านักงานใหญ่ของบริษัทนั้นมีก าหนดเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน 

ในกรณีที่ไม่มีหนังสือพิมพ์ที่มีลักษณะดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้บุคคลนั้นโฆษณาในหนังสือพิมพ์
รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จ าหน่ายในกรุงเทพมหานครแทน 

มาตรา ๗  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้บุคคลใดมีหน้าที่ต้องส่งค าสั่ง ค าเตือน หนังสือ 
หรือเอกสารใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่น ผู้มีหน้าที่ส่งหรือผู้แทน จะส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือ
ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้รับ ณ สถานที่อยู่ของผู้รับซึ่งแจ้งแก่ผู้ส่งไว้แล้ว หรือถ้าไม่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้า 
จะส่ง ณ สถานที่อยู่อันเป็นภูมิล าเนาของผู้รับก็ได้ 

ในกรณีที่มีการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าค าสั่ง ค าเตือน หนังสือหรือเอกสารนั้น ๆ ถึง
ผู้รับในเวลาที่ค าสั่ง ค าเตือน หนังสือหรือเอกสารดังกล่าวควรไปถึงตามทางการปกติแห่งไปรษณีย์ในช่วงเวลาที่
มีการส่งนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นประการอื่น 

มาตรา ๘  ผู้ถือหุ้นหรือบริษัทจะถือเอาประโยชน์จากบุคคลภายนอกจากข้อความหรือรายการใด ๆ 
ที่ต้องจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้ จนกว่านายทะเบียนจะได้รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้ถือหุ้น
หรือบริษัทซึ่งได้รับช าระหนี้ก่อนที่จะมีการจดทะเบียนไม่จ าต้องคืนทรัพย์สินที่ได้รับช าระหนี้ 

มาตรา ๙  ในระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกันหรือผู้ถือหุ้นกับบริษัท ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดาสมุด
บัญชีและเอกสารของบริษัทหรือของผู้ช าระบัญชี ถูกต้องตามข้อความที่ได้บันทึกไว้ในนั้นทุกประการ 

มาตรา ๑๐  บุคคลใดเมื่อได้เสียค่าธรรมเนียมแล้ว มีสิทธิตรวจหรือคัดข้อความในทะเบียนหรือ
เอกสารซึ่งนายทะเบียนเก็บรักษาไว้ หรือจะขอให้นายทะเบียนคัดส าเนาหรือถ่ายเอกสารฉบับใด ๆ พร้อมด้วย
ค ารับรองของนายทะเบียนว่าถูกต้องหรือจะขอให้นายทะเบียนออกหนังสือรับรองรายการใดที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ 

มาตรา ๑๑  บริษัทต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ใช้ชื่อ ซึ่งต้องมีค าว่า “บริษัท” น าหน้า และ “จ ากัด (มหาชน)” ต่อท้าย หรือจะใช้อักษรย่อว่า 

“บมจ.” น าหน้า แทนค าว่า “บริษัท” และ “จ ากัด (มหาชน)” ก็ได้ แต่ในกรณีที่ใช้ชื่อเป็นอักษรภาษาต่างประเทศ 
จะใช้ค าซึ่งมีความหมายว่าเป็น “บริษัทมหาชนจ ากัด” ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงแทนก็ได้ 

(๒) แสดงชื่อ ที่ตั้งส านักงาน และเลขทะเบียนบริษัทไว้ในจดหมาย ประกาศ ใบแจ้งความ ใบส่งของ
และใบเสร็จรับเงิน 

(๓) แสดงชื่อบริษัทไว้ในดวงตรา (ถ้ามี) 
(๔) จัดให้มีป้ายชื่อบริษัทไว้หน้าส านักงานใหญ่และส านักงานสาขา (ถ้ามี) และด าเนินการมิให้มี

ป้ายชื่อดังกล่าวในกรณีท่ีไม่ใช้สถานที่นั้นเป็นส านักงานหรือส านักงานสาขาหรือในกรณีที่จดทะเบียนเลิกบริษัท
หรือสาขาบริษัทแล้ว 

บริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทใดจะได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม (๑) ให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

[ดูกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 (การใช้ชื่อของบริษัทมหาชนจ ากัด)] 
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การจัดให้มีหรือการด าเนินการมิให้มีป้ายชื่อตาม (๔) ต้องกระท าภายในสิบสี่วันนับแต่วันจดทะเบียน
บริษัท หรือไม่ใช้สถานที่นั้นเป็นส านักงานใหญ่หรือส านักงานสาขาหรือจดทะเบียนเลิกบริษัทหรือเลิกสาขาบริษัท 
แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๒  ห้ามมิให้บริษัทเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด
ในห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

ความตกลงใดอันมีผลเป็นการฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ความตกลงนั้นเป็นโมฆะ 
 มาตรา ๑๓  ถ้านายทะเบียนเห็นว่าชื่อของบริษัทใดที่ขอจดทะเบียน ไม่ว่าชื่อนั้นจะเป็นภาษาไทย

หรือภาษาต่างประเทศ เหมือนหรือคล้ายกับชื่อของบริษัทหรือบริษัทเอกชนที่ยื่นหรือที่จดทะเบียนไว้ก่อน  
ให้นายทะเบียนปฏิเสธการขอจดทะเบียนนั้น และแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบ 

มาตรา ๑๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอ านาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ก าหนดแบบพิมพ์ต่าง ๆ และออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้ 

[ดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๕๙] 
[ดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดแบบพิมพ์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔] 
(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
[ดูกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ. ๒๕๓๕ (หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการขอจดทะเบียน)] 
[ดูกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการขอจดทะเบียน)] 
(๒) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
[ดูก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอส าเนาเอกสารพร้อม

ค ารับรอง และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เกี่ยวกับบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.๒๕๔๙] 
(๓) ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
(๔) ก าหนดกิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
[ดูกฎกระทรวงก าหนดรายการและความหมายของรายการที่ต้องมีในงบดุลและบัญชีก าไร

ขาดทุนของบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๔๖] 
[ดูกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการออกหุ้นเพ่ือช าระหนี้และโครงการแปลง

หนี้เป็นทุนในการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท พ.ศ. ๒๕๔๔] 
[ดูกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจ าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และ

การตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. ๒๕๔๔] 
[ดูกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ. ๒๕๓๕ (รายงานการช าระบัญชีแบบพิมพ์)] 
[ดูกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 

2535 (การใช้ชื่อของบริษัทมหาชนจ ากัด)] 
[ดูกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ. ๒๕๓๕ (ความหมายของบริษัทในเครือ)] 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด ๒ 
การเริ่มจัดตั้งบริษัท 

    

มาตรา ๑๕  บริษัทมหาชนจ ากัด คือ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยความประสงค์ท่ีจะเสนอขายหุ้น
ต่อประชาชน โดยผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจ ากัดไม่เกินจ านวนเงินค่าหุ้นที่ต้องช าระและบริษัทดังกล่าวได้ระบุ
ความประสงค์เช่นนั้นไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ 

มาตรา ๑๖  บุคคลธรรมดาตั้งแต่สิบห้าคนขึ้นไปจะเริ่มจัดตั้งบริษัทได้โดยจัดท าหนังสือบริคณห์
สนธิ และปฏิบัติการอย่างอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๗  ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทต้อง 
(๑) บรรลุนิติภาวะแล้ว 
(๒) มีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้เริ่มจัดตั้งทั้งหมด 
(๓) จองหุ้น และหุ้นที่จองทั้งหมดนั้นต้องเป็นหุ้นที่ช าระค่าหุ้นเป็นตัวเงินรวมกันไม่น้อยกว่า

ร้อยละห้าของทุนจดทะเบียน 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคล

ล้มละลาย และ 
(๕) ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระท าโดย

ทุจริต 

 มาตรา ๑๘  หนังสือบริคณห์สนธิอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อบริษัทตามมาตรา ๑๑ (๑) 
(๒) ความประสงค์ของบริษัทที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 
(๓) วัตถุประสงค์ของบริษัทซึ่งต้องระบุประเภทของธุรกิจโดยชัดแจ้ง 
(๔) ทุนจดทะเบียนซึ่งต้องแสดงชนิด จ านวน และมูลค่าของหุ้น 
(๕) ที่ตั้งส านักงานใหญ่ซึ่งต้องระบุว่าจะตั้งอยู่ ณ ท้องที่ใดในราชอาณาจักร 
(๖) ชื่อ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ และที่อยู่ของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท และจ านวนหุ้นที่แต่ละคนจองไว้ 
ชื่อบริษัทต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
[ดูกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 

2535 (การใช้ชื่อของบริษัทมหาชนจ ากัด)] 

มาตรา ๑๙  หนังสือบริคณห์สนธินั้น ให้ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัททุกคนลงลายมือชื่อและน าไปขอจด
ทะเบียนต่อนายทะเบียน 

การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้วก่อนการขอจดทะเบียน
เป็นบริษัท จะกระท าได้ก็แต่โดยได้รับความยินยอมจากผู้เริ่มจัดตั้งบริษัททุกคนและน าไปขอจดทะเบียนการ
แก้ไขเพ่ิมเติมต่อนายทะเบียน แต่ทั้งนี้จะต้องกระท าก่อนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ 

มาตรา ๒๐  ในกรณีที่ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทคนใดตาย หรือถอนตัวก่อนประชุมจัดตั้งบริษัทเสร็จสิ้น 
และผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทที่เหลือประสงค์จะด าเนินการต่อไป ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) หาคนแทนที่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทตายหรือถอนตัว เว้นแต่ผู้เริ่มจัดตั้ง
บริษัทที่เหลือซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๖ ได้ตกลงกันไม่หาคนแทนที ่
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(๒) แจ้งให้ผู้จองหุ้นทราบเป็นหนังสือภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่หาคนแทนที่ได้หรือวันที่ผู้เริ่ม
จัดตั้งบริษัทที่เหลือตกลงกันไม่หาคนแทนที่ 

(๓) ขอจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมรายการเกี่ยวกับจ านวนและบุคคลผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทในหนังสือ
บริคณห์สนธิภายในสามเดือนนับแต่วันที่ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทตายหรือถอนตัว 

การถอนตัวจากการเป็นผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เริ่มจัดตั้งบริษัททุกคน 
ในกรณีที่ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทที่เหลือไม่ประสงค์จะด าเนินการต่อไปหรือไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๓) 

ให้หนังสือบริคณห์สนธิที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนไว้แล้วสิ้นผล นับแต่วันที่ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทตายหรือถอนตัว 
หรือวันที่พ้นก าหนดเวลาตาม (๑) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี และให้ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทแจ้งต่อนายทะเบียนและ
ผู้จองหุ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่หนังสือบริคณห์สนธินั้นสิ้นผล 

มาตรา ๒๑  ในกรณีที่ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทคนหนึ่งคนใดตายหรือถอนตัว ผู้จองหุ้นจะถอนค าขอการ
จองหุ้นก็ได้ โดยมีหนังสือแจ้งให้ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัททราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งตามมาตรา ๒๐ (๒) 

มาตรา ๒๒  ในกรณีที่ผู้จองหุ้นตาย ผู้เป็นทายาทจะถอนค าขอการจองหุ้นก็ได้ โดยมีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัททราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ผู้จองหุ้นตาย เว้นแต่จะมีการช าระค่าหุ้นทั้งหมดพร้อมกับ
การจองหุ้น หรือผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทได้ออกหนังสือนัดประชุมจัดตั้งบริษัทแล้ว 

มาตรา ๒๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๔ เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว 
ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทจึงจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ได้ 

หมวด ๓ 
การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 

     

มาตรา ๒๔  การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

มาตรา ๒๕  ให้ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทหรือบริษัทจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
ที่ต้องจัดท าและส่งให้หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยส่งให้นายทะเบียน
หนึ่งชุดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งให้แก่หน่วยงานดังกล่าวแก่นายทะเบียนตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ที่นายทะเบียนก าหนด 

[ดูประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดส่งเอกสาร
เกี่ยวกับการเสนอหุ้นหรือหุ้นกู้ต่อประชาชนของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจ ากัด และบริษัทมหาชนจ ากัดต่อนาย
ทะเบียน] 

หมวด ๔ 
การประชุมจัดตั้งและการจดทะเบียนบริษัท 

    

 มาตรา ๒๖  เว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทจะจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับ
ช าระเป็นค่าจองหุ้นของบริษัทหรือน าเงินค่าจองหุ้นของบริษัทไปใช้จ่ายในกิจการใด ๆ ไม่ได้ 

มาตรา ๒๗  ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทต้องเรียกประชุมจัดตั้งบริษัทเมื่อมีการจองหุ้นครบตามจ านวนที่
ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ
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ของจ านวนหุ้นที่ก าหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ โดยการเรียกประชุมดังกล่าวต้องกระท าภายในสองเดือนนับ
แต่วันที่มีการจองหุ้นครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ แต่ต้องไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน
หนังสือบริคณห์สนธิ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นไม่สามารถเรียกประชุมจัดตั้งบริษัทให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ถ้าผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทประสงค์จะด าเนินการต่อไป ต้องขออนุญาตขยายก าหนดเวลาออกไปโดยท า
เป็นหนังสือชี้แจงเหตุผลยื่นต่อนายทะเบียนไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าวและในกรณีที่
นายทะเบียนเห็นสมควร อาจอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนและไม่เกินสามเดือน
นับแต่วันสิ้นสุดก าหนดเวลานั้น 

ถ้าการประชุมจัดตั้งบริษัทไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาตามมาตรานี้ ให้หนังสือบริคณห์สนธิ
สิ้นผลเมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวนั้น และภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่หนังสือบริคณห์สนธิสิ้นผล ให้ผู้เริ่มจัดตั้ง
บริษัทคืนเงินค่าจองหุ้นให้แก่ผู้จองหุ้น 

มาตรา ๒๘  ในการเรียกประชุมจัดตั้งบริษัท ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทต้อง 
(๑) ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้จองหุ้นซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นให้แล้วไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวัน

ประชุม พร้อมด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 
(ก) ระเบียบวาระการประชุม 
(ข) เอกสารเกี่ยวกับเรื่องที่จะให้ที่ประชุมจัดตั้งบริษัทพิจารณาให้สัตยาบันหรืออนุมัติโดยมี

ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทสองคนรับรองว่าถูกต้อง 
(ค) ร่างข้อบังคับของบริษัท 

(๒) จัดท าบัญชีผู้จองหุ้น โดยระบุชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ และจ านวนหุ้นที่ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทรับจอง เพ่ือให้
ผู้จองหุ้นตรวจดูได้ในวันประชุมจัดตั้งบริษัท ณ สถานที่ที่ใช้ส าหรับประชุมจัดตั้งบริษัท 

เมื่อส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมด้วยเอกสารไปยังผู้จองหุ้นแล้ว ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทต้องส่งส าเนา
หนังสือนัดประชุมพร้อมด้วยเอกสารดังกล่าวไปยังนายทะเบียนไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม 

มาตรา ๒๙  ในการส่งหนังสือนัดประชุม ถ้าได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หากปรากฏว่ามีข้อ
ขาดตกบกพร่องไม่เกินร้อยละห้าของจ านวนหุ้นที่จัดสรรแล้ว และไม่เกินร้อยละห้าของจ านวนผู้จองหุ้นซึ่งได้รับ
การจัดสรรหุ้นให้แล้ว และได้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม 
ให้ถือว่าการส่งหนังสือนัดประชุมนั้นเป็นอันได้ส่งโดยชอบแล้ว 

มาตรา ๓๐  ข้อบังคับของบริษัทต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหนังสือบริคณห์สนธิและบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
และอย่างน้อยต้องก าหนดเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การออกหุ้นและการโอนหุ้น 
(๒) การประชุมผู้ถือหุ้น 
(๓) จ านวน วิธีการเลือกตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งก่อนครบก าหนดออก

ตามวาระ การประชุม และอ านาจกรรมการ 
(๔) การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 
(๕) การออกหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) 
(๖) การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ (ถ้ามี) 
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มาตรา ๓๑  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ
ข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ในการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไข
เพ่ิมเติมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ 

มาตรา ๓๒  การประชุมจัดตั้งบริษัทต้องจัดให้มีขึ้น ณ ท้องที่ที่จะเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของ
บริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง และต้องมีผู้จองหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่จอง
แล้วมาประชุมจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ผู้จองหุ้นมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้จองหุ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันประชุมครั้งแรก แต่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม 

มาตรา ๓๓  ผู้จองหุ้นซึ่งผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทได้จัดสรรหุ้นให้แล้ว มีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมจัดตั้งบริษัท 

ผู้จองหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้จองหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

การลงมติของที่ประชุมจัดตั้งบริษัท ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้จองหุ้น ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด 

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้จองหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นที่จองโดยถือว่าหุ้นหนึ่งมี
เสียงหนึ่ง 

การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้จองหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่
ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธาน
ในที่ประชุมก าหนด 

มาตรา ๓๔  ในการประชุมผู้จองหุ้น ผู้จองหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ วเข้า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องท าเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ 
และมอบแก่บุคคลซึ่งผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทก าหนดไว้ ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนดซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) จ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ 
(๒) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
(๓) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนคะแนนเสียง

ที่ผู้จองหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียง
แทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย 

มาตรา ๓๕  กิจการอันจะพึงท าในที่ประชุมจัดตั้งบริษัทนั้น คือ 
(๑) พิจารณาข้อบังคับของบริษัท 
(๒) ให้สัตยาบันแก่กิจการที่ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทได้ท าไว้ และอนุมัติค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปเนื่องในการ

จัดตั้งบริษัท 
(๓) ก าหนดจ านวนเงินที่จะให้แก่ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท ถ้าระบุไว้เช่นนั้นในหนังสือชี้ชวน 
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(๔) ก าหนดลักษณะแห่งหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) 
(๕) ก าหนดจ านวนหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิที่จะออกให้แก่บุคคลใดเสมือนว่าได้รับช าระเงิน

ค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ให้ทรัพย์สินอ่ืนนอกจากตัวเงิน หรือให้ หรือให้ใช้ลิขสิทธิ์ในงาน
วรรณกรรม ศิลป หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจ าลอง แผนผัง สูตร หรือ
กรรมวิธีลับใด ๆ หรือให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์หรือวิทยาศาสตร์ 

(๖) เลือกตั้งกรรมการ 
(๗) เลือกตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 

มาตรา ๓๖  การเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๐ 

มาตรา ๓๗  ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทต้องมอบกิจการและเอกสารทั้งปวงของบริษัทแก่คณะกรรมการ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการประชุมจัดตั้งบริษัท 

เมื่อได้รับมอบกิจการและเอกสารแล้ว ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้ผู้จองหุ้นช าระเงินค่าหุ้น
เต็มจ านวนภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือแจ้ง ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งพร้อม
กับเรียกให้ผู้จองหุ้นที่ช าระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอ่ืนที่มิใช่ตัวเงินโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนั้นหรือท าเอกสารหลักฐาน
การใช้สิทธิต่าง ๆ ให้แก่บริษัทตามวิธีการ และภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือแจ้งนั้นซึ่งต้องไม่ น้อยกว่า
หนึ่งเดือนนับแต่วันจดทะเบียนบริษัท 

ในการรับช าระค่าหุ้น จะหักกลบลบหนี้กับผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทหรือบริษัทมิได้ 

มาตรา ๓๘  ถ้าผู้จองหุ้นคนใดไม่ช าระเงินค่าหุ้นหรือไม่โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินให้แก่บริษัทตาม
มาตรา ๓๗ วรรคสอง ให้คณะกรรมการมีหนังสือเตือนให้ช าระค่าหุ้นให้เสร็จสิ้น หรือด าเนินการโอนกรรมสิทธิ์
ทรัพย์สินหรือท าเอกสารหลักฐานการใช้สิทธิต่าง ๆ ให้แก่บริษัทภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มีหนังสือเตือนพร้อม
กับแจ้งไปด้วยว่าถ้าไม่ด าเนินการตามวิธีการ และภายในก าหนดเวลาดังกล่าวคณะกรรมการจะน าหุ้นนั้นออก
ขายทอดตลาดต่อไป 

เมื่อพ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้าผู้จองหุ้นดังกล่าวยังไม่ช าระค่าหุ้นให้เสร็จสิ้นหรือ  
ไม่ด าเนินการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินหรือท าเอกสารหลักฐานการใช้สิทธิต่าง ๆ ให้แก่บริษัท ให้คณะกรรมการ
น าหุ้นนั้นออกขายทอดตลาดภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาดังกล่าวนั้น 

ถ้าน าหุ้นออกขายตามวรรคสองแล้ว ได้เงินค่าหุ้นไม่ครบมูลค่าของหุ้นให้คณะกรรมการเรียกเก็บ
เงินค่าหุ้นที่ยังขาดอยู่จากผู้จองหุ้นโดยไม่ชักช้า 

มาตรา ๓๙  เมื่อได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๗ แล้ว ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการขอจดทะเบียนบริษัทภายในสามเดือนนับแต่วันประชุมจัดตั้งบริษัทเสร็จโดยแสดงรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) ทุนช าระแล้ว ซึ่งต้องระบุว่าเป็นเงินทั้งสิ้นเท่าใด 
(๒) จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดโดยแยกออกเป็น 

(ก) หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) ที่ช าระค่าหุ้นเป็นตัวเงิน 
(ข) หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) ที่ช าระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอ่ืนนอกจากตัวเงิน และแสดง

เกณฑ์ในการตีราคาทรัพย์สินนั้นด้วย 
(ค) หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) ที่ช าระค่าหุ้นด้วยวิธีการตามมาตรา ๓๕ (๕) และแสดง

รายการโดยสังเขปไว้ด้วย 
(๓) ชื่อ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ และที่อยู่ของกรรมการ 
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(๔) ชื่อและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท และข้อจ ากัดอ านาจ (ถ้ามี) ตามที่
ระบุไว้ในข้อบังคับ 

(๕) ที่ตั้งส านักงานใหญ่และส านักงานสาขา (ถ้ามี) 
ในการขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการส่งข้อบังคับบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยระบุชื่อ 

สัญชาติ ที่อยู่ จ านวนหุ้นที่ถือ และเลขท่ีใบหุ้นกับรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัทไปพร้อมกันด้วย 

มาตรา ๔๐  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการใดที่แสดงไว้ตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง ให้บริษัท
ขอจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

มาตรา ๔๑  บริษัทที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้แล้วเป็นนิติบุคคลตั้งแต่วันที่นายทะเบียน
รับจดทะเบียน 

มาตรา ๔๒  บริษัทมีอ านาจกระท าการใด ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของบริษัทและถ้ามิได้
มีข้อบังคับก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน อ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึงอ านาจที่จะกระท าการดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) เป็นโจทก์ ร้องทุกข์ ด าเนินการตามกระบวนพิจารณาใด ๆ ในนามของบริษัท 
(๒) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครองครอง ปรับปรุง ใช้และจัดการโดยประการอ่ืน

ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น 
(๓) ขาย โอน จ านอง จ าน า แลกเปลี่ยน และจ าหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น 
(๔) กู้ยืมเงิน ค้ าประกัน ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอ่ืน 
(๕) ขอให้ปล่อยชั่วคราวกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ที่ถูกด าเนินคดีอาญาในข้อหาเกี่ยวกับ

การปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท 
(๖) ถือหุ้น จัดการบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชน และกระท าธุรกิจเฉพาะอย่างร่วมกันกับบริษัทอ่ืน

หรือบริษัทเอกชน 
(๗) การกระท าอ่ืนใดที่บุคคลธรรมดาอาจกระท าได้ เว้นแต่โดยสภาพแห่งการกระท านั้นจะพึง

กระท าได้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น  ทั้งนี้ ภายในขอบวัตถุประสงค์ของบริษัท 

มาตรา ๔๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๔๔ คณะกรรมการจะจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับช าระเป็นค่าจองหุ้น
ของบริษัท หรือน าเงินค่าจองหุ้นของบริษัทไปใช้จ่ายในกิจการใด ๆ ก่อนนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทมิได้ 
เว้นแต่เงินค่าใช้จ่ายซึ่งที่ประชุมจัดตั้งบริษัทได้อนุมัติแล้ว 

มาตรา ๔๔  ถ้าการขอจดทะเบียนบริษัทมิได้กระท าภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๓๙ หรือ
นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับจดทะเบียนและค าสั่งนั้นถึงที่สุดแล้วให้ถือว่าบริษัทนั้นเป็นอันมิได้จัดตั้งขึ้น และให้
คณะกรรมการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) คืนเงินค่าหุ้นแก่ผู้จองหุ้น ในกรณีที่ได้รับช าระค่าหุ้นเป็นตัวเงิน 
(๒) โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้จองหุ้น ในกรณีที่ได้รับช าระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอ่ืน

นอกจากตัวเงิน 
(๓) คืนลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบ

หรือหุ่นจ าลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือคืนข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม 
การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์ ให้แก่ผู้ให้หรือให้ใช้ซึ่งสิ่งดังกล่าว ถ้าไม่สามารถจะคืนให้แก่กันได้ ก็ให้ใช้เงิน
ตามควรค่าแห่งการนั้น ๆ หรือถ้ามีสัญญาก าหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทนก็ให้ใช้ตามนั้น 

ทั้งนี้ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาดังกล่าว 
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ในกรณีที่บริษัทมิได้จัดตั้งขึ้นเพราะค าสั่งของนายทะเบียนอันมิใช่เป็นผลสืบเนื่องมาจากความผิด
ของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทหรือคณะกรรมการ ก่อนคืนเงินค่าหุ้นแก่ผู้จองหุ้นตาม (๑) คณะกรรมการจะหักเงินค่าใช้จ่าย 
ซึ่งที่ประชุมจัดตั้งบริษัทได้อนุมัติแล้วด้วยก็ได้ 

มาตรา ๔๕  กรรมการต้องรับผิดร่วมกันโดยไม่จ ากัดจ านวนในการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ 
พร้อมกับช าระดอกเบี้ย นับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาตามมาตรา ๔๔ 

ในกรณีที่กรรมการคนใดสามารถพิสูจน์ได้ว่า การไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ นั้นมิได้เป็นความผิด
ของตน กรรมการคนนั้นไม่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๔๖  ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทต้องรับผิดร่วมกันในบรรดากิจการต่าง ๆ ที่ได้กระท าไปเนื่องใน
การจัดตั้งบริษัทถ้าไม่สามารถจัดให้มีการประชุมจัดตั้งบริษัทให้เสร็จสิ้นได้ และต้องรับผิดร่วมกันโดยไม่จ ากัด
จ านวนในบรรดาหนี้และการจ่ายเงิน ซึ่งที่ประชุมจัดตั้งบริษัทมิได้อนุมัต ิ

มาตรา ๔๗  เมื่อบริษัทได้จดทะเบียนแล้ว ผู้ถือหุ้นจะร้องขอให้ศาลเพิกถอนการที่ตนได้ซื้อหุ้นไว้
โดยส าคัญผิด ถูกข่มขู่ หรือฉ้อฉลไม่ได้ 

มาตรา ๔๘  ในกรณีที่บริษัทจัดตั้งส านักงานสาขาเพ่ือด าเนินกิจการของบริษัทไม่ว่าในหรือนอก
ราชอาณาจักร ให้ขอจดทะเบียนส านักงานสาขาก่อนด าเนินการ 

ในกรณีที่บริษัทเลิกส านักงานสาขา ให้ขอจดทะเบียนเลิกส านักงานสาขาภายในสิบสี่วันนับแต่
วันที่เลิกส านักงานสาขานั้น 

มาตรา ๔๙  ให้น ามาตรา ๑๐๘ มาใช้บังคับแก่การประชุมจัดตั้งบริษัทโดยอนุโลม 

หมวด ๕ 
หุ้นและผู้ถือหุ้น 

   

มาตรา ๕๐๒  หุ้นของบริษัทแต่ละหุ้นต้องมีมูลค่าเท่ากัน 

มาตรา ๕๑  ในกรณีที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องให้ผู้จอง
หุ้นส่งใช้จ านวนเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นพร้อมกับเงินค่าหุ้น และน าค่าหุ้นส่วนที่เกินนี้ตั้งเป็นทุนส ารองส่วนล้ ามูลค่า
หุ้นแยกต่างหากจากทุนส ารองตามมาตรา ๑๑๖ 

มาตรา ๕๒  บริษัทซึ่งด าเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขาย
หุ้นต่ ากว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้อง 

(๑) ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(๒) ก าหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน และระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย และ 
(๓) ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๗ โดยอนุโลม 

มาตรา ๕๓  หุ้นนั้นจะแบ่งแยกมิได้ 
ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองหุ้น หรือถือหุ้น หุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้น

ต้องรับผิดร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจ านวนนั้นแต่
เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 

                                                           
๒ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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มาตรา ๕๔  ภายใต้บังคับมาตรา ๓๕ (๕) และมาตรา ๕๒ หุ้นทุกหุ้นต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียว
จนเต็มมูลค่า 

ในการช าระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ 

มาตรา ๕๔/๑๓  บทบัญญัติมาตรา ๕๔ วรรคสอง มิให้น ามาใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทปรับ
โครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพ่ือช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนซึ่งได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

[ดูกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการออกหุ้นเพ่ือช าระหนี้และโครงการแปลง
หนี้เป็นทุนในการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท พ.ศ. ๒๕๔๔] 

การออกหุ้นเพ่ือช าระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๕  บริษัทต้องจัดท าใบหุ้นมอบให้แก่ผู้ซื้อภายในสองเดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับ
จดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีที่บริษัทจ าหน่ายหุ้นที่เหลือ หรือจ าหน่าย
หุ้นที่ออกใหม่ภายหลังการจดทะเบียนบริษัท 

ห้ามมิให้ออกใบหุ้นให้แก่บุคคลใดจนกว่าจะมีการจดทะเบียนบริษัท หรือจดทะเบียนเพ่ิมทุนและ
บุคคลนั้นได้ช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว 

ใบหุ้นที่ออกโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคสองเป็นโมฆะ 

มาตรา ๕๖  ใบหุ้นนั้นอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อบริษัท 
(๒) เลขทะเบียนบริษัท และวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท 
(๓) ชนิด มูลค่า เลขท่ีใบหุ้นและ จ านวนหุ้น 
(๔) ชื่อผู้ถือหุ้น 
(๕) ลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่กรรมการจะมอบหมายให้

นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ 
(๖) วันเดือนปีที่ออกใบหุ้น 

มาตรา ๕๗  บริษัทจะก าหนดข้อจ ากัดใด ๆ ในการโอนหุ้นมิได้ เว้นแต่ข้อจ ากัดนั้น ๆ จะเป็นไปเพ่ือ
รักษาสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมายหรือเพ่ือเป็นการรักษาอัตราส่วนการถือหุ้นของคน
ไทยกับคนต่างด้าว 

ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทจะโอนหุ้นที่ซื้อตามมาตรา ๑๗ (๓) ก่อนครบก าหนดสองปีนับแต่วันจดทะเบียน
เป็นบริษัทแล้วมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

มาตรา ๕๘  การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและ
ลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นนั้นจะใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับ
ค าร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว 
ในการนี้หากบริษัทเห็นว่า การโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วัน

                                                           
๓ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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นับแต่วันได้รับค าร้องขอนั้นหรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นค าร้อง
ภายในเจ็ดวัน 

ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ
ของผู้รับโอนหุ้นและมีพยานหนึ่งคนเป็นอย่างน้อยลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้น พร้อมทั้งเวนคืนใบหุ้นเดิม
หรือหลักฐานอ่ืนให้แก่บริษัท ในการนี้หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัท
ลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับค าร้องขอ และให้บริษัทออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือน
นับแต่วันได้รับค าร้องขอนั้น 

มาตรา ๕๙  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตายหรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น 
ถ้าบุคคลนั้นได้น าหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงครบถ้วนแล้วให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นให้ใหม่
ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหลักฐานครบถ้วน 

มาตรา ๖๐  ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งบริษัทจะงดรับลงทะเบียน
การโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง 
ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

มาตรา ๖๑  บริษัทต้องจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือหุ้น 
(๒) ชนิด มูลค่า เลขท่ีใบหุ้น และจ านวนหุ้น 
(๓) วันเดือนปี ที่ลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้น 

มาตรา ๖๒  บริษัทต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนไว้ ณ 
ส านักงานใหญ่ของบริษัท แต่บริษัทจะมอบหมายให้บุคคลใดท าหน้าที่เก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐาน
ประกอบการลงทะเบียนแทนบริษัทไว้ ณ ที่ใดก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบถึงผู้เก็บรักษา
ทะเบียนดังกล่าว 

ในกรณีที่ทะเบียนผู้ถือหุ้นสูญหาย ลบเลือน หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้บริษัทแจ้งต่อนายทะเบียน
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ทราบหรือควรจะได้ทราบถึงการสูญหาย ลบเลือนหรือช ารุดนั้น และจัดท าหรือซ่อมแซม
ทะเบียนผู้ถือหุ้นให้เสร็จภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่แจ้ง 

ทะเบียนผู้ถือหุ้นให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าถูกต้อง 

มาตรา ๖๓  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอตรวจรายการในทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน
ได้ในระหว่างเวลาท าการของผู้เก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้น ในการนี้ผู้เก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นจะก าหนดเวลา
ไว้ก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าวันละสองชั่วโมง 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นขอส าเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมด้วยค ารับรองของบริษัท
ว่าถูกต้อง หรือขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือช ารุดในสาระส าคัญและได้เสีย
ค่าธรรมเนียมตามข้อบังคับของบริษัทให้แก่บริษัทแล้ว บริษัทต้องจัดท าหรือออกให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่วัน
นับแต่วันได้รับค าขอ 

ใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือช ารุดที่ได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนแล้ว ให้ถือว่าเป็นอันยกเลิก 
ค่าธรรมเนียมตามข้อบังคับของบริษัทตามวรรคสอง ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๔  บริษัทต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญประจ าปีโดยมีรายการ 
ตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง ต่อนายทะเบียนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันเสร็จการประชุม 
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มาตรา ๖๕  บุริมสิทธิในหุ้นซึ่งได้ออกให้แล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้ 
การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจะกระท ามิได้ เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับก าหนดไว้เป็นอย่าง

อ่ืน ในการนี้ให้ท าได้โดยผู้ถือหุ้นยื่นค าขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน 
การแปลงหุ้นตามวรรคสองให้มีผลนับแต่วันยื่นค าขอ ในการนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอ

ภายในสิบสี่วันนับแต่วันได้รับค าขอ 

มาตรา ๖๖  บริษทัจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจ าน าหุ้นของตนเองมิได้ 

มาตรา ๖๖/๑๔  บทบัญญัติมาตรา ๖๖ ในส่วนที่เกี่ยวกับการที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นของตนเอง 
มิให้น ามาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่ งแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่า
ตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 

(๒) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพ่ือบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีก าไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน 
และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 

หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออก
เสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย 

หุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะต้องจ าหน่ายออกไปภายในเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ถ้าไม่จ าหน่ายหรือจ าหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่ก าหนด ให้บริษัทลดทุนที่ช าระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน
ส่วนที่จ าหน่ายไม่ได้ 

การซื้อหุ้นคืนตามวรรคหนึ่ง การจ าหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

[ดูกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจ าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และ
การตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. ๒๕๔๔] 

หมวด ๖ 
คณะกรรมการ 

   

 มาตรา ๖๗  บริษัทต้องมีกรรมการคณะหนึ่งเพ่ือด าเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ
อย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

มาตรา ๖๘  กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ 
(๑) บรรลุนิติภาวะ 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระท าโดย

ทุจริต 
(๔) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริต

ต่อหน้าที่ 

                                                           
๔ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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มาตรา ๖๙  การก าหนดข้อจ ากัดใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการกีดกันมิให้ผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการนั้น 
จะกระท ามิได้ 

มาตรา ๗๐  เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยจ านวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง 
(๒) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (๑) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดก็ได ้

(๓) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพ่ือให้ได้จ านวนกรรมการที่จะพึงมี 

ในกรณีที่บริษัทมีข้อบังคับก าหนดวิธีการเลือกกรรมการไว้เป็นอย่างอ่ืนข้อบังคับนั้นจะต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการตัดสิทธิผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเลือกกรรมการ 

 มาตรา ๗๑  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อม
กันในคราวเดียวแต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในต าแหน่งเพ่ือด าเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อน
เท่าท่ีจ าเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทมีข้อบังคับก าหนดวิธีการเลือกกรรมการแตกต่าง
ไปจากที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๗๐ ซึ่งในกรณีเช่นนั้น ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา
ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้าข้อบังคับ
มิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้น
เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได ้

มาตรา ๗๒  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๗๑ กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๘ 
(๔) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา ๗๖ 
(๕) ศาลมีค าสั่งให้ออก 

มาตรา ๗๓  กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผล
นับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

มาตรา ๗๔  ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งยังคง
ต้องอยู่รักษาการในต าแหน่งเพ่ือด าเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จ าเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่
เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๗๒ (๕) 
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คณะกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการชุด
ใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน
ก่อนวันประชุม 

มาตรา ๗๕  ภายใต้บังคับมาตรา ๘๓ ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๘ เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งตนแทน 

มาตรา ๗๖  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตาม
วาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

มาตรา ๗๗  คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใด
อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับไม่ให้คณะกรรมการมีอ านาจดังกล่าวโดยระบุไว้
ชัดแจ้ง 

มาตรา ๗๘  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรอง

ประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๗๙  คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่
ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทจะก าหนดให้มีการประชุม ณ ท้องที่อ่ืน 

มาตรา ๘๐  ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด 

มาตรา ๘๑  ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ 
ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนข้ึนไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการก าหนด

วันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ 

มาตรา ๘๒  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิ
หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 
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มาตรา ๘๓  ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ านวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้
กรรมการที่เหลืออยู่กระท าการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ
เลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น 

การประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่จ านวนกรรมการว่างลงเหลือ
น้อยกว่าจ านวนที่จะเป็นองค์ประชุม 

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งตนแทน 

มาตรา ๘๔  บรรดากิจการของบริษัทที่คณะกรรมการ หรือกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการได้กระท าไปในนามของบริษัท ย่อมมีผลสมบูรณ์และผูกพันบริษัทแม้จะปรากฏในภายหลังว่า
มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แต่งตั้ง หรือคุณสมบัติของกรรมการ 

มาตรา ๘๕  ในการด าเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

ในกรณีที่กรรมการคนใดกระท าการหรือละเว้นกระท าการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง 
บริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี อาจด าเนินการได้ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าการกระท าหรือละเว้นการกระท านั้นเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย ให้บริษัท
เรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได ้

ในกรณีที่บริษัทไม่เรียกร้อง ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ท้ังหมดจะแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทด าเนินการเรียกร้องก็ได้ หากบริษัทไม่ด าเนินการตามที่
ผู้ถือหุ้นนั้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ จะน าคดีข้ึนฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนแทนบริษัทก็ได้ 

(๒) ถ้าการกระท าหรือละเว้นการกระท านั้นอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นคน
หนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ศาลสั่งระงับ
การกระท าดังกล่าวก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ด าเนินการตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นจะขอให้ศาลสั่งให้กรรมการคนนั้นออก
จากต าแหน่งก็ได ้

ผู้ถือหุ้นซึ่งด าเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ต้องถือหุ้นของบริษัทอยู่ในขณะที่กรรมการ
คนนั้นกระท าการหรือละเว้นกระท าการอันเป็นเหตุให้บริษัทเสียหายหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท 
แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๘๖  ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน
จ ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น
การแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

ในกรณีที่กรรมการคนใดฝ่าฝืนบทบัญญัติวรรคหนึ่ง บริษัทจะเรียกค่าสินไหมทดแทนในการที่
บริษัทได้รับความเสียหายจากกรรมการคนนั้นก็ได้  ทั้งนี้ ต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บริษัททราบถึงการ
ฝ่าฝืนและไม่เกินสองปีนับแต่วันฝ่าฝืน 

ในกรณีที่บริษัทไม่ใช้สิทธิเรียกร้องตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทด าเนินการเรียกร้องก็ได้ ถ้าบริษัท
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ไม่ด าเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่แจ้ง หรืออายุความตามวรรคสองเหลือน้อยกว่า
หนึ่งเดือน ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะใช้สิทธิเรียกร้องนั้นเพื่อบริษัทก็ได้ และให้น ามาตรา ๘๕ วรรคสอง (๒) และ
วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๗  กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทหรือกระท า
ธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะกระท าในนามของตนหรือของบุคคลอ่ืน ถ้ามิได้รับความยินยอมจาก
คณะกรรมการแล้ว การซื้อขายหรือกระท าธุรกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัท 

มาตรา ๘๘  ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทท าขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดย

ระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี) 
(๒) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจ านวนทั้งหมดที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงใน

ระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี) 

มาตรา ๘๙  ห้ามมิให้บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทเว้นแต่ 
(๑) เป็นการให้กู้ยืมเงินตามระเบียบการสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง หรือ 
(๒) เป็นการให้กู้ยืมเงินตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 

หรือกฎหมายอื่น 
การให้กู้ยืมเงินดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการให้กู้ยืมแก่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

ตามวรรคหนึ่ง 
(ก) การให้กู้ยืมเงินแก่คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง 
(ข) การให้กู้ยืมเงินแก่ห้างหุ้นส่วนสามัญที่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง คู่สมรส หรือบุตรที่ยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างนั้นเป็นหุ้นส่วน 
(ค) การให้กู้ยืมเงินแก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัดที่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง คู่สมรส หรือบุตรที่ยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างนั้น เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิด 
(ง) การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนที่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง คู่สมรส หรือ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างนั้น ถือหุ้นรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นทั้งหมด
ของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนนั้น 

การให้กู้ยืมเงินตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงการค้ าประกันการรับซื้อหรือซื้อลดตั๋วเงิน และ
การให้หลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กู้ยืมด้วย 

มาตรา ๙๐  ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทน
ตามข้อบังคับของบริษัท 

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้ก าหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม 

มาตรา ๙๑  กรรมการต้องรับผิดร่วมกันเพ่ือความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่บริษัทในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) การเรียกให้ผู้จองหุ้นช าระเงินค่าหุ้น หรือโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินให้แก่บริษัทโดยไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ 
(๒) การน าเงินค่าหุ้นไปใช้จ่ายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับช าระเป็นค่าหุ้นของบริษัทโดยฝ่าฝืน

มาตรา ๔๓ 
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(๓) การด าเนินการใด ๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา ๘๕ 
(๔) การให้กู้ยืมเงินโดยฝ่าฝืนมาตรา ๘๙ 
(๕) การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๐ 
(๖) การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๕ หรือการรับผิดตามมาตรา ๑๑๘ 

เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้กระท าการโดยสุจริตและอาศัยหลักฐาน หรือรายงานทางการเงินที่ประธานกรรมการ 
หรือเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัท หรือผู้สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้องแล้ว 

(๗) การไม่จัดท าหรือเก็บรักษาบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารของบริษัทตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่
จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้กระท าการอันสมควรเพ่ือมิให้มีการฝ่าฝืนแล้ว 

มาตรา ๙๒  กรรมการไม่ต้องรับผิดตามมาตรา ๙๑ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ร่วมกระท ากิจการนั้น ๆ หรือกิจการดังกล่าวได้กระท าไปโดยมิได้อาศัย

มติของที่ประชุมคณะกรรมการ 
(๒) ได้คัดค้านในที่ประชุมคณะกรรมการโดยปรากฏในรายงานการประชุมหรือได้ท าเป็นหนังสือ

ยื่นต่อประธานที่ประชุมภายในสามวันนับแต่สิ้นสุดการประชุม 

มาตรา ๙๓  ในกรณีที่กรรมการต้องรับผิดเพ่ือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่บริษัทตามมาตรา 
๙๑ (๖) ให้กรรมการดังกล่าวมีสิทธิเรียกเงินปันผลส่วนที่เกินคืนจากผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับไปโดยทราบว่าเป็นการจ่าย
โดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๕ หรือการต้องรับผิดตามมาตรา ๑๑๘ ด้วย 

มาตรา ๙๔  กรรมการต้องรับผิดร่วมกันเพ่ือความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นและบุคคล
ซึ่งเก่ียวข้องกับบริษัทในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระท าความผิดนั้นด้วย 

(๑) การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความอันควรต้องแจ้งเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานของบริษัทในการเสนอขายหุ้น หุ้นกู้หรือตราสารการเงินของบริษัท 

(๒) การแสดงข้อความหรือลงรายการในเอกสารที่ยื่นต่อนายทะเบียน โดยข้อความหรือรายการ
นั้นเป็นเท็จ หรือไม่ตรงกับบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารของบริษัท 

(๓) การจัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหรือรายงานการประชุม
คณะกรรมการอันเป็นเท็จ 

มาตรา ๙๕  กรรมการคนใดกระท าการใดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้อ านาจอนุมัติหรือให้สัตยาบันแล้ว 
แม้ต่อมาจะมีการเพิกถอนมตินั้น กรรมการคนนั้นไม่ต้องรับผิดในการกระท านั้นต่อบริษัท ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าหนี้
ของบริษัท 

มาตรา ๙๖  บริษัทต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษาไว้ ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัท แต่บริษัทจะมอบหมายให้บุคคลใดท าหน้าที่
เก็บรักษาเอกสารและทะเบียนดังกล่าวแทนบริษัทไว้ ณ ที่ใดก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อนและ
ต้องเก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่หรือจังหวัดใกล้เคียง 

ทะเบียนกรรมการนั้นอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ และที่อยู่ของกรรมการ 
(๒) ชนิด มูลค่า เลขท่ีใบหุ้น และจ านวนหุ้นที่กรรมการแต่ละคนถือ 
(๓) วันเดือนปี ที่เป็นหรือขาดจากการเป็นกรรมการ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการต้องจัดท า

ให้เสร็จภายในสิบสี่วันนับแต่วันประชุม 
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มาตรา ๙๗  เว้นแต่จะมีบัญญัติไว้ในหมวดนี้เป็นอย่างอ่ืน ความเกี่ยวพันระหว่างกรรมการกับ
บริษัทและบริษัทกับบุคคลภายนอก ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน 

หมวด ๗ 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
   

 มาตรา ๙๘  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน
สี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 

มาตรา ๙๙  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่
จะเห็นสมควร 

มาตรา ๑๐๐๕  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว
ด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก
ผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้น
ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน
สี่สิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด
จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๐๓ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสอง
ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

มาตรา ๑๐๑  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุ
สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร 
โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็น
ของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม 
ทั้งนี้ ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย 

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท
หรือจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่ข้อบังคับจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๑๐๒  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่จะมอบ
ฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในการนี้ให้น ามาตรา ๓๓ วรรคสอง วรรคสี่ 
และวรรคห้า และมาตรา ๓๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อ
ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด 
                                                           
๕ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
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การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้นมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่
บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ๖ 

มาตรา ๑๐๓  เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมี
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด  
จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจ านวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียก
นัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา ๑๐๐ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการ
เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา ๑๐๐ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

  

มาตรา ๑๐๔  ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการ
ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชุม 

มาตรา ๑๐๕  ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัด
ประชุมอีกก็ได ้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่อง
ที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ 
วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบ
วาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม   ทั้งนี้ ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย 

มาตรา ๑๐๖  การส่งหนังสือนัดประชุมตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ ให้น ามาตรา ๒๙ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐๗  เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้ นนั้น
ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

                                                           
๖ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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(๒) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่

ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

(๓) ในกรณีที่บริษัทมีข้อบังคับก าหนดไว้ว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงเกินจ านวนที่ก าหนดไว้ใน (๑) หรือ (๒) ก็ให้เป็นไปตามนั้น 

  

มาตรา ๑๐๘  ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าได้มีการนัดประชุม หรือลงมติโดยไม่ปฏิบัติตาม
หรือฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัท หรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติในการ
ประชุมครั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ 

ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาให้เพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งให้บริษัทแจ้งไปยัง
ผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด 

หมวด ๘ 
บัญชีและรายงาน 
   

มาตรา ๑๐๙  บริษัทต้องจัดให้มีการท าและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๑๑๐  นอกจากการจัดท าบัญชีตามมาตรา ๑๐๙ บริษัทต้องจัดท างบดุลและบัญชีก าไร
ขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัทนั้น 

งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนต้องมีรายการและความหมายของรายการตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
[ดูกฎกระทรวงก าหนดรายการและความหมายของรายการที่ต้องมีในงบดุลและบัญชีก าไร

ขาดทุนของบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มาตรา ๑๑๑  ในกรณีที่บริษัทยังมิได้รับช าระเงินค่าหุ้นเต็มจ านวนทุนที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้อง
แสดงให้ชัดเจนว่ามีทุนและจ านวนหุ้นจดทะเบียนเท่าใด หุ้นที่ออกจ าหน่ายและได้รับช าระแล้วคิดเป็นเงิน
เท่าใดในเอกสารของบริษัทดังต่อไปนี้ 

(๑) งบดุล 
(๒) เอกสารอื่นที่มีการแสดงฐานะการเงิน 

มาตรา ๑๑๒  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของ
รอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่จัดท าตามวรรคหนึ่ง หรือจัดท าขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพ่ือน าเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีก าไร
ขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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มาตรา ๑๑๓  คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
สามัญประจ าปี 

(๑) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ตามมาตรา ๑๑๒ พร้อมทั้ง
รายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 

(๒) เอกสารแสดงรายการตามมาตรา ๑๑๔ (๑) และ (๒) (ถ้ามี) 
(๓) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๑๔  ในรายงานประจ าปีของคณะกรรมการนั้น อย่างน้อยต้องปรากฏรายงานเกี่ยวกับ 
(๑) ชื่อ สถานที่ตั้งส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จ านวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจ าหน่ายแล้ว

ของบริษัท จ านวนและชนิดหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทในเครือ (ถ้ามี) ลักษณะของบริษัทที่จะเป็นบริษัทในเครือ
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

[ดูกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. ๒๕๓๕ (ความหมายของบริษัทในเครือ)] 

(๒) ชื่อ สถานที่ตั้งส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จ านวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจ าหน่ายแล้ว 
จ านวนและชนิดหุ้นของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนที่บริษัทถือหุ้นอยู่เป็นจ านวนตั้งแต่ร้อยละสิบขึ้นไปของ
จ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนนั้น (ถ้ามี) 

(๓) รายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัทตามมาตรา ๘๘ 
(๔) ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนที่กรรมการได้รับจากบริษัท

พร้อมกับระบุชื่อกรรมการซึ่งเป็นผู้ได้รับนั้น 
(๕) รายการอย่างอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๑๕  การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่
บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน
ในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

เมื่อข้อบังคับของบริษัทก าหนดให้ท าได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระท าภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ
ลงมติ แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น
ในหนังสือพิมพ์ด้วย 

มาตรา ๑๑๖  บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่ า
ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้ต้องมีทุนส ารองมากกว่านั้น 

มาตรา ๑๑๗  ในกรณีที่บริษัทยังจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จด
ทะเบียนเพ่ิมทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดย
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ 

 มาตรา ๑๑๘  ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ 
หรือมาตรา ๑๑๗ เป็นเหตุให้เจ้าหนี้ของบริษัทเสียเปรียบ เจ้าหนี้จะฟ้องผู้ถือหุ้นให้คืนเงินปันผลที่ได้รับไปแล้ว
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ก็ได้โดยต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ แต่ผู้ถือหุ้นคนใดได้รับเงินปันผลไปแล้วโดย
สุจริตจะบังคับให้คืนเงินมิได้ 

มาตรา ๑๑๙๗  เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองตามมาตรา 
๕๑ ทุนส ารองตามมาตรา ๑๑๖ หรือเงินส ารองอ่ืน เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ 

การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหนึ่ง ให้หักชดเชยจากเงินส ารองอ่ืนก่อน แล้วจึงหักจาก
ทุนส ารองตามมาตรา ๑๑๖ และทุนส ารองตามมาตรา ๕๑ ตามล าดับ 

มาตรา ๑๒๐  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงิน
ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 

มาตรา ๑๒๑  ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ 
ของบริษัท 

มาตรา ๑๒๒  ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอ่ืนใดที่เกี่ยวกับรายได้
รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนี้ให้มีอ านาจสอบถาม
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง
หรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของบริษัทได้ 

มาตรา ๑๒๓  ผู้สอบบัญชีต้องท ารายงานเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสอบบัญชี 

มาตรา ๑๒๔  งบดุล บัญชีก าไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทต้องท าเป็นภาษาไทย
โดยจัดพิมพ์ให้เรียบร้อย 

มาตรา ๑๒๕  ผู้สอบบัญชีมีสิทธิท าค าชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมีหน้าที่เข้า
ร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีก าไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับ
บัญชีของบริษัทเพ่ือชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้น
จะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 

มาตรา ๑๒๖  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอตรวจงบดุล บัญชีก าไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของ
บริษัทได้ทุกเวลาในระหว่างเวลาท าการของบริษัท และจะขอให้บริษัทส่งส าเนาเอกสารดังกล่าวพร้อมด้วย
ค ารับรองว่าถูกต้องก็ได้ ในการนี้ บริษัทอาจเรียกค่าใช้จ่ายได้ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท 

มาตรา ๑๒๗  บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจ าปี พร้อมกับส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่
ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และส าเนารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นเฉพาะที่
เกี่ยวกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรก าไร และการแบ่งเงินปันผล โดยมีผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อ
รับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียน ส าหรับงบดุลนั้นบริษัทต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์
มีก าหนดเวลาอย่างน้อยหนึ่งวันด้วย  ทั้งนี้ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

 

 

 
                                                           
๗ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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หมวด ๙ 
การตรวจสอบ 

   

มาตรา ๑๒๘๘  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าค าขอเป็นหนังสือให้นายทะเบียนแต่งตั้งผู้ตรวจสอบเพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการด้วยก็ได้ 

ในค าขอตามวรรคหนึ่ง ผู้ขอต้องระบุเหตุและประเด็นที่จะให้ตรวจสอบโดยแจ้งชัด พร้อมกับแจ้ง
ชื่อและสถานที่อยู่ของผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นตัวแทนด้วย 

ถ้านายทะเบียนเห็นว่ามีเหตุอันสมควร ให้นายทะเบียนมีค าสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง
หรือหลายคนเป็นผู้ตรวจสอบ และในค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ นายทะเบียนต้องระบุประเด็นที่จะให้ตรวจสอบ
โดยแจ้งชัด 

มาตรา ๑๒๙  นายทะเบียนจะแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ตรวจสอบ
เพ่ือด าเนินการตรวจสอบบริษัทก็ได้เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า 

(๑) บริษัทได้กระท าการเพ่ือโกงเจ้าหนี้ของบริษัท หรือก่อหนี้โดยที่รู้อยู่ว่าไม่สามารถจะช าระคืนได้ 
(๒) บริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือแจ้งข้อความที่เป็นเท็จในการขอจดทะเบียน

ในงบดุลหรือบัญชีก าไรขาดทุน หรือในรายงานที่ยื่นต่อนายทะเบียนหรือท่ีเปิดเผยแก่ประชาชนทั่วไป 
(๓) กรรมการหรือพนักงานชั้นบริหารของบริษัทด าเนินการผิดวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือกระท า

การทุจริตต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท 
(๔) มีการกระท าอันเป็นการท าให้ผู้ถือหุ้นฝ่ายข้างน้อยเสียเปรียบโดยไม่เป็นธรรม 
(๕) การบริหารกิจการของบริษัทอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้น 
ในค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ นายทะเบียนต้องระบุประเด็นที่จะให้ตรวจสอบโดยแจ้งชัดและมี

หนังสือแจ้งให้บริษัททราบ 

มาตรา ๑๓๐  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๒๙ ผู้ตรวจสอบมีอ านาจดังนี้ 
(๑) เข้าไปในส านักงานและสถานที่ใด ๆ ของบริษัทระหว่างเวลาท าการของบริษัท 
(๒) สั่งกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท

และผู้สอบบัญชี รวมทั้งบุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหน่งหรือมีหน้าที่ดังกล่าวและพ้นจากต าแหน่งหรือหน้าที่ นั้น
ไม่เกินหนึ่งปีมาให้ถ้อยค า 

(๓) สั่งให้บุคคลตาม (๒) แสดงหรือส่งบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการของบริษัท
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเพ่ือตรวจสอบ 

ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบพิจารณาเห็นว่า ในการตรวจสอบตามที่ได้รับแต่งตั้งนั้นมีความจ าเป็นต้อง
ตรวจสอบบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนตามมาตรา ๑๑๔ (๑) และ (๒) ด้วยเพราะมีกรณีเกี่ยวเนื่องกัน ผู้ตรวจสอบ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อนจึงจะมีอ านาจตรวจสอบบริษัทนั้นเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องนั้น
ได้ด้วย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ผู้ตรวจสอบเป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา และให้บุคคลซึ่งเก่ียวข้องช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้ตามสมควร 

                                                           
๘ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการประกอบธรุกิจ 
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มาตรา ๑๓๑  ผู้ตรวจสอบต้องท ารายงานผลการตรวจสอบพร้อมด้วยความเห็นเสนอนายทะเบียน
ภายในสองเดือนนับแต่วันได้รับแต่งตั้ง ถ้าไม่สามารถกระท าการให้เสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ตรวจสอบ
ต้องรายงานการตรวจสอบต่อนายทะเบียนทุกสองเดือน 

มาตรา ๑๓๒  เมื่อนายทะเบียนได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบแล้วให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งส าเนารายงานนั้นไปยังบริษัทภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน 
(๒) แจ้งต่อเจ้าพนักงานที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินคดีแก่ผู้ซึ่งกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) สั่งให้บริษัทด าเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) แจ้งเป็นหนังสือต่อเจ้าหนี้หรือบุคคลซึ่งอาจได้รับความเสียหายตามที่ปรากฏจากรายงานการ

ตรวจสอบ 

มาตรา ๑๓๓  ให้บริษัทที่ได้รับรายงานตามมาตรา ๑๓๒ (๑) สรุปรายงานและส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ในการนี้ บริษัทต้องจัดให้มีส าเนารายงานครบชุดไว้ที่บริษัทเพ่ือให้ผู้ถือหุ้น
ตรวจสอบได ้

มาตรา ๑๓๔  ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบริษัทนั้น ให้บุคคลดังต่อไปนี้ทดรองจ่ายไปก่อน คือ 
(๑) ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ขอให้นายทะเบียนแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ 
(๒) นายทะเบียน ในกรณีที่มีการตรวจสอบตามมาตรา ๑๒๙ 

มาตรา ๑๓๕  ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเป็นไปดังที่ประสงค์จะตรวจสอบทั้งหมดหรือบางส่วน 
ให้บริษัทรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบที่บุคคลตามมาตรา ๑๓๔ ได้ออกทดรองจ่ายไป 

หมวด ๑๐ 
การเพ่ิมทุนและการลดทุน 

   

มาตรา ๑๓๖  บริษัทจะเพ่ิมทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพ่ิมข้ึน 
การออกหุ้นเพ่ิมตามวรรคหนึ่งจะกระท าได้เมื่อ 
(๑) หุ้นทั้งหมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจ าหน่าย

ไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 
(๒) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ 
(๓) น ามตินั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่

วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว 
ทั้งนี้ ให้น าหมวด ๓ และหมวด ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓๗  หุ้นที่เพ่ิมขึ้นตามมาตรา ๑๓๖ จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้และจะเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจ านวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคล
อ่ืนไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้  ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและให้น ามาตรา ๓๘ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
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มาตรา ๑๓๘  เมื่อบริษัทจ าหน่ายหุ้นที่เพ่ิมได้บางส่วนแล้ว บริษัทจะขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ทุนช าระแล้วต่อนายทะเบียน โดยแบ่งออกเป็นงวด งวดละไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนหุ้นที่เสนอ
ขายก็ได้ แต่ต้องก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือในเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนด้วย 

นอกจากกรณีที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งแล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้ว
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับช าระค่าหุ้นครบตามจ านวนที่เสนอขายและก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือ
ในเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 

ในการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วตามมาตรานี้ บริษัทต้องส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ของบริษัทเฉพาะผู้ถือหุ้นที่เพ่ิม โดยระบุชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ จ านวนหุ้นที่ถือและเลขท่ีใบหุ้นไปด้วย 

มาตรา ๑๓๙๙  บริษัทจะลดทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้น
ให้ต่ าลงหรือลดจ านวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ แต่จะลดทุนลงไปให้ถึงต่ ากว่าจ านวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดหาได้ไม่ 

ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามมาตรา ๑๑๙ แล้ว ยังคง
มีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ ากว่าจ านวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดก็ได้ 

การลดมูลค่าหุ้นหรือลดจ านวนหุ้นตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นจ านวนเท่าใด และด้วยวิธีการ
อย่างใด จะกระท าได้ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   ทั้งนี้ บริษัทต้องน ามตินั้นไปขอจดทะเบียนภายใน
สิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ 

มาตรา ๑๔๐  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จ าหน่ายไม่ได้หรือ
ที่ยังมิได้น าออกจ าหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่
ประชุมลงมติ 

มาตรา ๑๔๑  ในการลดทุนที่มิใช่กรณีตามมาตรา ๑๔๐ บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไป
ยังเจ้าหนี้ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยก าหนดเวลาให้ส่ง
ค าคัดค้านภายในสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้บริษัทโฆษณามตินั้นทางหนังสือพิมพ์
ภายในก าหนดเวลาสิบสี่วันนั้นด้วย 

ถ้ามีการคัดค้าน บริษัทจะลดทุนมิได้จนกว่าจะได้ช าระหนี้หรือให้ประกันเพ่ือหนี้นั้นแล้ว 

มาตรา ๑๔๒  เมื่อได้ด าเนินการตามมาตรา ๑๓๙ และมาตรา ๑๔๑ แล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบียน
ลดทุนต่อนายทะเบียนภายในก าหนดเวลาดังต่อไปนี้ 

(๑) สิบสี่วันนับแต่วันที่พ้นก าหนดตามมาตรา ๑๔๑ ในกรณีที่ไม่มีเจ้าหนี้คัดค้าน หรือ 
(๒) สิบสี่วันนับแต่วันที่ได้ช าระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้ ในกรณีที่มีเจ้าหนี้คัดค้าน 
ทั้งนี้ ให้น ามาตรา ๑๓๘ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๔๓  เมื่อบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วตามมาตรา ๑๓๘ 
หรือจดทะเบียนลดทุนตามมาตรา ๑๔๐ หรือมาตรา ๑๔๒ แล้ว ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหนังสือและ
ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์อย่างน้อยหนึ่งฉบับภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนหรือลดทุน 
แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๔๔  ในกรณีที่เจ้าหนี้คนใดมิได้คัดค้านการลดทุนของบริษัทภายในก าหนดเวลาตาม
มาตรา ๑๔๑ เพราะไม่ทราบมติการลดทุน และเหตุที่ไม่ทราบนั้นมิได้เป็นความผิดของเจ้าหนี้คนนั้น ถ้าเจ้าหนี้
                                                           
๙ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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คนนั้นประสงค์จะให้ผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับเงินค่าหุ้นคืนแล้วต้องรับผิดต่อตนในจ านวนเงินที่ได้รับคืนไปด้วย ต้องฟ้อง
คดีภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนลดทุน 

หมวด ๑๑ 
หุ้นกู้ 

   

 มาตรา ๑๔๕  การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้น ามาตรา ๒๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หมวด ๑๒ 
การควบบริษัท 

   

มาตรา ๑๔๖  บริษัทตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไป หรือบริษัทกับบริษัทเอกชนจะควบกันเป็นบริษัทก็ได้ 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทที่จะควบกันลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในกรณีที่เป็นการควบกับบริษัทเอกชน 
ต้องมีมติพิเศษตามท่ีก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ในกรณีที่มีมติให้ควบบริษัทตามวรรคหนึ่งแล้ว แต่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการควบบริษัท บริษัทต้องจัด
ให้มีผู้ซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในราคาที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่มีมติให้ควบบริษัท 
และในกรณีไม่มีราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้ใช้ราคาตามที่ผู้ประเมินราคาอิสระที่ทั้งสองฝ่ายแต่งตั้งขึ้น
เป็นผู้ก าหนด ถ้าผู้ถือหุ้นนั้นไม่ยอมขายภายในสิบสี่วันนับแต่วันได้รับค าเสนอขอซื้อให้บริษัทด าเนินการควบ
บริษัทต่อไปได้ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวนั้นเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ควบกันแล้ว 

มาตรา ๑๔๗  บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งมติการที่จะควบกันกับบริษัทอ่ืนไปยังเจ้าหนี้ของบริษัท 
และให้น ามาตรา ๑๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๔๘  เมื่อได้ด าเนินการตามมาตรา ๑๔๗ แล้ว ให้ประธานกรรมการของบริษัทที่จะควบ
กันเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น ๆ ให้มาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรหุ้นของบริษัทท่ีควบกันให้แก่ผู้ถือหุ้น 
(๒) ชื่อของบริษัทที่ควบกัน โดยจะใช้ชื่อใหม่หรือจะใช้ชื่อเดิมของบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่จะควบ

กันก็ได ้
(๓) วัตถุประสงค์ของบริษัทท่ีควบกัน 
(๔) ทุนของบริษัทที่ควบกัน โดยจะต้องมีทุนไม่น้อยกว่าทุนช าระแล้วของบริษัทที่จะควบกันทั้งหมด

รวมกัน และถ้าบริษัทที่จะควบกันได้น าหุ้นออกจ าหน่ายครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วจะเพ่ิมทุนในคราว
เดียวกันนี้ก็ได้ 

(๕) หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทท่ีควบกัน 
(๖) ข้อบังคับของบริษัทท่ีควบกัน 
(๗) เลือกตั้งกรรมการบริษัทท่ีควบกัน 
(๘) เลือกตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทที่ควบกัน 
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(๙) เรื่องอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการควบบริษัท (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ ต้องด าเนินการประชุมให้เสร็จสิ้นภายในหกเดือนนับแต่วันที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งได้ลงมติให้

ควบกันเป็นรายหลังสุด เว้นแต่ที่ประชุมตามมาตรานี้ลงมติให้ขยายเวลาออกไป แต่เมื่อรวมเวลาทั้งหมดแล้ว
ต้องไม่เกินหนึ่งปี 

มาตรา ๑๔๙  ในการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ร่วมกันตามมาตรา ๑๔๘ ให้น าบทบัญญัติ
ว่าด้วยการนั้น ๆ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ที่บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

(๑) สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียง
ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่จะควบกัน 

(๒) ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของ
บริษัทที่จะควบกันมาประชุม จึงจะเป็นองค์ประชุม 

(๓) ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
(๔) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม (๒) 

มาตรา ๑๕๐  คณะกรรมการบริษัทเดิมต้องส่งมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ 
ของบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริษัทที่ควบกันแล้วภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการประชุมตามมาตรา ๑๔๘ 

มาตรา ๑๕๑  คณะกรรมการบริษัทที่ควบกันแล้วต้องขอจดทะเบียนการควบบริษัทพร้อมกับยื่น
หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับที่ที่ประชุมตามมาตรา ๑๔๘ ได้อนุมัติแล้วต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วัน
นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการประชุมตามมาตรา ๑๔๘ และให้น ามาตรา ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๕๒  เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัทแล้ว ให้บริษัทเดิมหมดสภาพจาก
การเป็นนิติบุคคล และให้นายทะเบียนหมายเหตุไว้ในทะเบียน 

มาตรา ๑๕๓  บริษัทที่ควบกันและจดทะเบียนแล้วย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของบริษัทเหล่านั้นทั้งหมด 

หมวด ๑๓ 
การเลิกบริษัท 

   

มาตรา ๑๕๔  เมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ด าเนินการเลิกบริษัท 
(๑) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(๒) เมื่อบริษัทล้มละลาย 
(๓) เมื่อศาลมีค าสั่งให้เลิกบริษัทตามมาตรา ๑๕๕ และค าสั่งนั้นถึงท่ีสุดแล้ว 

มาตรา ๑๕๕  ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมดจะร้องขอให้ศาลสั่งเลิกบริษัทก็ได้ เมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการประชุมจัดตั้งบริษัทหรือการ
จัดท ารายงานการจัดตั้งบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการช าระ
เงินค่าหุ้น การโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินหรือท าเอกสารหลักฐานการใช้สิทธิต่าง ๆ ให้แก่บริษัทเพ่ือช าระค่าหุ้น  
การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือการจดทะเบียนบริษัท 

(๒) ถ้าจ านวนผู้ถือหุ้นลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึงสิบห้าคน 



- ๒๙ - 
 

(๓) กิจการของบริษัท หากท าไปจะมีแต่ขาดทุนและไม่มีหวังจะกลับฟ้ืนตัวได้อีก 
เมื่อมีการร้องขอให้ศาลสั่งในกรณีตาม (๑) หรือ (๒) ศาลจะสั่งให้บริษัทแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง

ตามกฎหมายภายในเวลาที่ก าหนด แต่ไม่เกินหกเดือนแทนการสั่งเลิกบริษัทก็ได้ 

 มาตรา ๑๕๖  ในการเลิกหรือสั่งเลิกบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือศาล แล้วแต่กรณี ต้องแต่งตั้ง
และก าหนดค่าตอบแทนผู้ช าระบัญชีและผู้สอบบัญชีในคราวเดียวกันด้วย 

มาตรา ๑๕๗  เมื่อมีการเลิกบริษัท ให้คณะกรรมการส่งมอบทรัพย์สิน บัญชี และเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ทั้งหมดของบริษัทให้แก่ผู้ช าระบัญชีภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลิก 

มาตรา ๑๕๘  การเลิกบริษัทให้มีผลนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิกบริษัท แต่ถ้าการ
ช าระบัญชียังไม่เสร็จ ให้ถือว่าบริษัทยังด ารงอยู่เท่าเวลาที่จ าเป็นเพื่อการช าระบัญชี 

หมวด ๑๔ 
การช าระบัญชี 

   

 มาตรา ๑๕๙  ในกรณีที่บริษัทเลิกโดยเหตุอ่ืนนอกจากเหตุล้มละลายให้จัดการช าระบัญชีตาม
บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ 

มาตรา ๑๖๐  ผู้ช าระบัญชีมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการงานของบริษัทเฉพาะที่จ าเป็นเพ่ือช าระสะสางกิจการงานที่ค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นไป 

แต่ห้ามมิให้ด าเนินกิจการขึ้นใหม่ 
(๒) เก็บรวบรวมและรับเงินหรือทรัพย์สินที่บริษัทมีสิทธิจะได้รับจากบุคคลอ่ืนหรือขายทรัพย์สิน

ของบริษัท 
(๓) ด าเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือประนีประนอมยอมความในเรื่องใด ๆ 

ในนามของบริษัท 
(๔) ช าระหนี้ในนามของบริษัท 
(๕) เรียกประชุมผู้ถือหุ้น 
(๖) แบ่งเงินหรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ภายหลังการช าระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
(๗) ด าเนินการตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม 
(๘) ด าเนินการอย่างอ่ืนที่จ าเป็นเพื่อให้การช าระบัญชีเสร็จสิ้น 
ในกรณีที่ผู้ช าระบัญชีด าเนินกิจการตาม (๑) เกินความจ าเป็น จนเป็นเหตุให้เกิดการขาดทุนขึ้น 

ผู้ช าระบัญชีต้องรับผิดต่อบริษัทในส่วนที่ขาดทุนนั้น 

มาตรา ๑๖๑  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับการแต่งตั้ง ผู้ช าระบัญชีต้อง 
(๑) ขอจดทะเบียนเป็นผู้ช าระบัญชี 
(๒) ขอจดทะเบียนเลิกบริษัท 
(๓) ประกาศโฆษณาการเลิกบริษัทให้ประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ 

มาตรา ๑๖๒  ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับการแต่งตั้ง ผู้ช าระบัญชีต้อง 
(๑) แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหนี้ที่ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีและเอกสารของบริษัทยื่นค าทวงหนี้แก่

ผู้ช าระบัญชีภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
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(๒) แจ้งเป็นหนังสือให้ลูกหนี้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีและเอกสารของบริษัทช าระหนี้แก่ผู้ช าระ
บัญชี 

มาตรา ๑๖๓  ก่อนช าระบัญชีเสร็จ ผู้ช าระบัญชีและผู้สอบบัญชีพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ถอดถอน 
(๔) ศาลสั่งถอดถอน 
เมื่อผู้ช าระบัญชีหรือผู้สอบบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือศาลแต่งตั้ง ตาย หรือลาออก ให้ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น หรือศาล แล้วแต่กรณี แต่งตั้งผู้อื่นเป็นผู้ช าระบัญชีหรือผู้สอบบัญชีแทน และให้น ามาตรา ๑๖๑ (๑) 
มาใช้บังคับแก่ผู้ช าระบัญชีซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่ด้วย 

มาตรา ๑๖๔  เมื่อมีเหตุอันสมควร ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นถอดถอนผู้ช าระบัญชีหรือผู้สอบบัญชี
ที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งไว้แล้วและแต่งตั้งผู้อ่ืนแทนเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้าผู้ช าระบัญชีหรือผู้สอบบัญชีนั้นเป็นผู้ซึ่งศาลเป็น
ผู้แต่งตั้ง ผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งจะร้องขอให้ศาลถอดถอนก็ได้ 

เมื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งร้องขอและนายทะเบียนเห็นว่าผู้ช าระบัญชีหรือผู้สอบบัญชีไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนจะร้องขอให้ศาลถอดถอนผู้ช าระบัญชีหรือผู้สอบบัญชี  
และแต่งตั้งผู้อื่นแทนเมื่อใดก็ได้ 

มาตรา ๑๖๕  ผู้ช าระบัญชีต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนของบริษัท ตั้งแต่วัน
เริ่มต้นรอบปีบัญชีจนถึงวันที่จดทะเบียนเลิกบริษัท และส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในสี่เ ดือนนับแต่
วันที่ได้รับการแต่งตั้งและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับจากผู้สอบบัญชี 

มาตรา ๑๖๖  ผู้ช าระบัญชีต้องส่งส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว 
พร้อมด้วยส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนนั้นให้นายทะเบียนภายใน
สิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

มาตรา ๑๖๗  ข้อจ ากัดอ านาจใด ๆ ของผู้ช าระบัญชีนั้น จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก
ผู้กระท าการโดยสุจริตมิได้ 

มาตรา ๑๖๘  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีหลายคน ผู้ช าระบัญชีแต่ละคนจะกระท าการใด ๆ 
โดยล าพังมิได้ เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือศาลจะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเวลาแต่งตั้งผู้ช าระบัญชี และ
ผู้ช าระบัญชีได้ขอจดทะเบียนไว้แล้วพร้อมกับการขอจดทะเบียนเลิกบริษัท 

มาตรา ๑๖๙  ผู้ช าระบัญชีต้องจัดการช าระค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพันและค่าใช้จ่ายซึ่งต้อง
เสียในการช าระบัญชีตามล าดับก่อนหนี้สินรายอื่น 

มาตรา ๑๗๐  ถ้าเจ้าหนี้ของบริษัทมิได้ยื่นค าทวงหนี้แก่ผู้ช าระบัญชี ให้ผู้ช าระบัญชีวางเงินเท่า
จ านวนหนี้ตามที่ปรากฏในบัญชีและเอกสารหลักฐานของบริษัทไว้ ณ ส านักงานวางทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย
การวางทรัพย์สิน และให้ผู้ช าระบัญชีประกาศโฆษณาให้เจ้าหนี้ทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ 

บรรดาเงินที่วางไว้ ณ ส านักงานวางทรัพย์นั้น ถ้าเจ้าหนี้มิได้เรียกเอาภายในห้าปี ให้ตกเป็นของ
แผ่นดิน 
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 มาตรา ๑๗๑  ในกรณีที่ผู้ช าระบัญชีเห็นว่าจ าเป็นแก่การช าระบัญชี หรือเมื่อเจ้าหนี้ของบริษัท
ร้องขอ ผู้ช าระบัญชีจะเรียกเจ้าหนี้ของบริษัทมาประชุมร่วมกันกับผู้ช าระบัญชีเพ่ือพิจารณากิจการและฐานะ
การเงินของบริษัท และท าความตกลงในเรื่องท่ีจะช าระหนี้ก็ได้ 

ความตกลงในเรื่องการช าระหนี้แต่เพียงบางส่วนหรือโดยวิธีอ่ืนใดย่อมมีผลผูกพันเฉพาะเจ้าหนี้ที่
ตกลงยินยอมด้วย 

มาตรา ๑๗๒ เมื่อได้ช าระหนี้หรือกันเงินเพ่ือการช าระหนี้ทั้งหมดของบริษัทแล้ว ถ้ายังมีทรัพย์สิน
เหลืออยู่อีก ให้ผู้ช าระบัญชีแบ่งทรัพย์สินนั้นระหว่างผู้ถือหุ้นตามส่วนของหุ้นที่แต่ละคนถือ เว้นแต่จะมีข้อตกลง
ไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบังคับของบริษัทในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ 

มาตรา ๑๗๓  ถ้าผู้ช าระบัญชีได้ด าเนินการตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้แล้ว เห็นว่าทรัพย์สินของ
บริษัทยังไม่พอช าระหนี้ และไม่สามารถท าความตกลงประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ทั้งหมดได้ ให้ผู้ช าระบัญชีร้องขอ
ต่อศาลเพ่ือสั่งให้บริษัทนั้นล้มละลาย 

มาตรา ๑๗๔  ผู้ช าระบัญชีต้องจัดท ารายงานการช าระบัญชีพร้อมกับบัญชีรับจ่ายในการช าระ
บัญชีเสนอต่อนายทะเบียนทุกระยะสามเดือนนับแต่วันได้รับการแต่งตั้งจนกว่าจะเสร็จการช าระบัญชี 

รายงานการช าระบัญชีและบัญชีรับจ่ายในการช าระบัญชีต้องท าตามแบบและมีรายการตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

[ดูกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. ๒๕๓๕ (รายงานการช าระบัญชีแบบพิมพ์)] 

ถ้าปรากฏว่ามีข้อบกพร่องในการช าระบัญชี นายทะเบียนมีอ านาจสั่ งให้ผู้ช าระบัญชีแก้ไข
ข้อบกพร่องดังกล่าวได้ ในการนี้ผู้ช าระบัญชีต้องด าเนินการแก้ไขและรายงานให้นายทะเบียนทราบภายในเวลาที่
นายทะเบียนก าหนด 

มาตรา ๑๗๕  ถ้าการช าระบัญชีไม่อาจท าให้เสร็จได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับ
จดทะเบียนเลิกบริษัท ผู้ช าระบัญชีต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นทุกรอบปีภายในสี่เดือนนับแต่วันครบรอบปี เพ่ือ
เสนอรายงานการช าระบัญชีที่ได้กระท าไปแล้วและที่จะกระท าต่อไปอีก พร้อมด้วยงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน
ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

 มาตรา ๑๗๖  เมื่อเสร็จการช าระบัญชีแล้ว ให้ผู้ช าระบัญชีจัดท ารายงานผลการช าระบัญชีพร้อม
ด้วยบัญชีรับจ่าย และแถลงความเป็นไปในการช าระบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติภายในสี่เดือนนับแต่วัน
เสร็จการช าระบัญชี 

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรายงานและบัญชีตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ช าระบัญชีต้องขอจดทะเบียน
เสร็จการช าระบัญชีต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติพร้อมกับส่งมอบบัญชี
และเอกสารประกอบการลงบัญชีของบริษัททั้งหมดต่อนายทะเบียน 

เมื่อรับจดทะเบียนแล้ว ให้นายทะเบียนหมายเหตุไว้ในทะเบียนและเก็บรักษาบัญชีและเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีของบริษัทที่ได้ส่งมอบไว้ต่อนายทะเบียนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันจดทะเบียน
เสร็จการช าระบัญชี 

มาตรา ๑๗๗  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๗๕ ผู้ช าระบัญชีต้องด าเนินการช าระบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน
ห้าปีนับแต่วันจดทะเบียนเลิกบริษัท ถ้าครบก าหนดห้าปีแล้วยังช าระบัญชีไม่แล้วเสร็จ ผู้ช าระบัญชีต้องท า
รายงานชี้แจงเหตุผลต่อนายทะเบียนทุกสามเดือน และให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งให้ผู้ช าระบัญชีปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือเร่งรัดการช าระบัญชีได้ตามท่ีเห็นสมควร 
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มาตรา ๑๗๘  ในการฟ้องเรียกหนี้ซึ่งบริษัท ผู้ถือหุ้น หรือผู้ช าระบัญชีเป็นลูกหนี้ ห้ามมิให้ฟ้อง
เมื่อพ้นสองปีนับแต่วันจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี 

มาตรา ๑๗๙  การใดที่ต้องขออนุมัติ หรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามบทบัญญัติ
แห่งหมวดนี้ ถ้าไม่อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ให้ผู้ช าระบัญชีขออนุมัติหรือขอความเห็นชอบต่อนายทะเบียน 

หมวด ๑๕ 
การแปรสภาพบริษัทเอกชนเป็นบริษัท 

   

มาตรา ๑๘๐  บริษัทเอกชนอาจแปรสภาพเป็นบริษัทได้เมื่อมีมติพิเศษตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ให้กระท าได้ 

มาตรา ๑๘๑  ในการประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา ๑๘๐ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้แปรสภาพ
เป็นบริษัทตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเอกชนที่จ าเป็นต้องแก้ไข   ทั้งนี้ จะมีการแก้ไขเพ่ิมทุนของ
บริษัทเอกชนภายหลังการแปรสภาพแล้วด้วยก็ได้ 

(๒) ข้อบังคับของบริษัท 
(๓) เลือกตั้งกรรมการ 
(๔) เลือกตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท 
(๕) เรื่องอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการแปรสภาพ 
ในการพิจารณาเรื่องตามวรรคหนึ่ง ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับบริษัทว่าด้วยการนั้น ๆ มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๘๒  คณะกรรมการบริษัทเอกชนต้องส่งมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสารและ
หลักฐานต่าง ๆ ของบริษัทเอกชนให้แก่คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเสร็จสิ้น
การประชุมตามมาตรา ๑๘๑ 

มาตรา ๑๘๓  คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ต้องขอจดทะเบียนการแปรสภาพบริษัทเอกชน
พร้อมกับยื่นรายงานการประชุม หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับที่ที่ประชุมตามมาตรา ๑๘๑ ได้อนุมัติแล้ว
ต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการประชุมตามมาตรา ๑๗๙ และให้น ามาตรา ๓๙ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๘๔  เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนการแปรสภาพเป็นบริษัทตามพระราชบัญญัตินี้
แล้ว ให้บริษัทเอกชนเดิมหมดสภาพจากการเป็นบริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้
นายทะเบียนหมายเหตุไว้ในทะเบียน 

มาตรา ๑๘๕  บริษัทเอกชนที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทแล้วย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ 
สิทธิ และความรับผิดของบริษัทเอกชนเดิมทั้งหมด 
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หมวด ๑๖ 
นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ 

   

มาตรา ๑๘๖  ในการด าเนินการรับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนและ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริง และให้ผู้ขอจดทะเบียนส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือน า
บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าได้ตามความจ าเป็น 

มาตรา ๑๘๗  ในกรณีที่ค าขอจดทะเบียนถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
แต่ถ้าปรากฏว่าค าขอจดทะเบียนมีรายการไม่ถูกต้อง หรือแนบเอกสารไม่ครบถ้วน หรือรายการใดในค าขอจด
ทะเบียนหรือเอกสารมีข้อความขัดต่อกฎหมาย ให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนจัดการแก้ไขให้ถูกต้อง 
หรือจัดให้มีครบถ้วน หรือท าให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อน เมื่อผู้ขอจดทะเบียนจัดการตามที่ได้รับแจ้งแล้ว ให้
นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

เมื่อรับจดทะเบียนแล้ว ให้นายทะเบียนประกาศรายการย่อแสดงข้อความที่รับจดทะเบียนไว้ใน
ราชกจิจานุเบกษา 

เมื่อมีการประกาศข้อความตามวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าบุคคลทั่วไปได้ทราบข้อความที่ประกาศ
นับแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับจดทะเบียน ให้แจ้งค าสั่งพร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่รับจดทะเบียน
เป็นหนังสือให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบโดยเร็ว ในการนี้ผู้ขอจดทะเบียนจะอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนต่อ
รัฐมนตรีภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับแจ้งค าสั่งก็ได้ 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๑๘๘  ในกรณีท่ีนายทะเบียนตรวจพบว่าบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทยื่นตามมาตรา ๖๔ 
ไม่ถูกต้อง ให้มีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้บริษัทแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาอันสมควรตามที่นายทะเบียนก าหนด 

มาตรา ๑๘๙  เมื่อความปรากฏต่อนายทะเบียนว่ามีกรณีตามมาตรา ๑๕๕ (๑) หรือ (๒) เกิดขึ้นกับ
บริษัทใด ให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งให้บริษัทแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่นายทะเบียนก าหนด 

มาตรา ๑๙๐  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนและพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปในส านักงานและสถานที่ใด ๆ ของบริษัทในระหว่างเวลาท าการของบริษัทเพื่อ
ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่บริษัทต้องจัดท าขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งมีอ านาจเรียกบุคคล
ซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าด้วย ในการนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลดังกล่าว และให้
บุคคลเหล่านั้นช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้ตามสมควร 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนด 
[ดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) เรื่อง บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่] 

หมวด ๑๗ 
บทก าหนดโทษ 

   

มาตรา ๑๙๑  บริษัทใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๑ วรรคสอง มาตรา ๔๐ 
มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๒ วรรคสอง มาตรา ๖๓ 
วรรคสอง มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ วรรคสาม มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๘ 
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วรรคสอง มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๕ วรรคสอง มาตรา ๑๘๘ หรือมาตรา ๑๘๙ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๑๙๒  ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทคนใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ วรรคสาม มาตรา ๒๘ หรือ
มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๑๙๓  ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทคนใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๑๙๔  ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทคนใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๙๕  คณะกรรมการบริษัทใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง มาตรา ๗๔ มาตรา 
๗๙ มาตรา ๘๓ วรรคสอง มาตรา ๙๖ วรรคสาม มาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ มาตรา 
๑๐๕ วรรคสาม มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๕ วรรคสี่ มาตรา ๑๕๑ หรือมาตรา ๑๘๓ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๑๙๖  คณะกรรมการบริษัทใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๑๕๐ มาตรา 
๑๕๗ หรือมาตรา ๑๘๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 

มาตรา ๑๙๗  คณะกรรมการบริษัทใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๑๙๘  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกิน
สองแสนบาท 

มาตรา ๑๙๙  ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทคนใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาทหรือสองเท่าของมูลค่าหุ้นที่โอน สุดแต่จ านวนใดจะมากกว่า 

มาตรา ๒๐๐  บริษัทใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๒๐๑  บริษัทใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือสองเท่า
ของมูลค่าหุ้นที่ถือหรือรับจ าน าไว้ สุดแต่จ านวนใดจะมากกว่า 

มาตรา ๒๐๒  ประธานคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบหมายผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๑ 
วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๒๐๓  กรรมการบริษัทคนใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๘ หรือปฏิบัติตามแต่ไม่ครบถ้วนหรือไม่
ตรงกับความจริง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๒๐๔  กรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอ านาจกระท าการแทนบริษัทผู้ใด
กระท าการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๘๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือสองเท่าของจ านวน
เงินที่ให้กู้ยืม สุดแต่จ านวนใดจะมากกว่า 

มาตรา ๒๐๕  บริษัทใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท และ
ปรับเป็นรายวันอีกวันละสองพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติถูกต้อง 
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มาตรา ๒๐๖  บริษัทใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ หรือมาตรา ๑๓๗ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๒๐๗  คณะกรรมการบริษัทใดแสดงรายการตามมาตรา ๑๑๔ (๓) (๔) หรือ (๕) ไม่ครบถ้วน
หรือไม่ตรงกับความจริง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๒๐๘  บริษัทใดไม่ด าเนินการให้ถูกต้องตามค าสั่งของนายทะเบียนซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๓๒ 
(๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๒๐๙  ผู้ช าระบัญชีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖๐ (๗) หรือมาตรา ๑๖๑ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

 มาตรา ๒๑๐  ผู้ช าระบัญชีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖๕ มาตรา ๑๖๖ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๑๗๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๑๗๕ มาตรา ๑๗๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๗๔ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๒๑๑  ผู้ช าระบัญชีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๒๑๒  ผู้ใดขัดขวาง หรือไม่อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ตรวจสอบซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 
๑๓๐ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๙๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๒๑๓  ผู้ใดใช้ชื่อหรือยี่ห้อซึ่งมีอักษรไทยว่า “บริษัทมหาชน จ ากัด” “บริษัท” หรือ “จ ากัด 
(มหาชน)” หรือ “บมจ.” หรืออักษรต่างประเทศซึ่งมีความหมายดังกล่าวประกอบในจดหมาย ประกาศ ใบแจ้ง
ความ ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารอย่างอ่ืนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท โดยมิได้ เป็นบริษัท เว้นแต่เป็น
การใช้ในการขอจดทะเบียนเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท หรือในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
หรือในหนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และปรับอีกวันละหนึ่งพันบาท จนกว่า
จะเลิกใช้ 

มาตรา ๒๑๔  กรรมการหรือผู้ช าระบัญชีของบริษัทใด โดยทุจริต แสดงออกซึ่งความเท็จหรือ
ปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องฐานะการเงินของบริษัทนั้น ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๒๑๕  บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทใดกระท าการหรือไม่กระท าการ
เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผู้อื่นอันเป็นการเสียหายแก่บริษัทนั้น  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๒๑๖  บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทใดกระท าหรือยินยอมให้กระท า
การดังต่อไปนี้ 

(๑) ท าให้เสียหาย ท าลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชี เอกสาร หรือหลักประกันของ
บริษัท หรือที่เก่ียวกับบริษัท หรือ 

(๒) ลงข้อความเท็จ หรือไม่ลงข้อความส าคัญในบัญชีหรือเอกสารของบริษัท หรือที่เกี่ยวกับบริษัท 
ถ้ากระท าหรือยินยอมให้กระท าเพ่ือลวงให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นขาดประโยชน์อันควรได้ ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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มาตรา ๒๑๗  ผู้ใดโฆษณาโดยอ้างถึงบุคคล ต าแหน่งหน้าที่ บัญชี รายงาน หรือกิจการอันเกี่ยวกับ
บริษัทอันเป็นเท็จในสาระส าคัญ หรือปกปิดข้อความอันเป็นสาระส าคัญ เพ่ือ 

(๑) ลวงผู้มีส่วนได้เสียในบริษัทนั้นให้ขาดประโยชน์อันควรได้จากบริษัทนั้น หรือ 
(๒) จูงใจบุคคลให้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ ให้มอบหมายหรือให้ส่งทรัพย์สินให้แก่บริษัทนั้น หรือ

ให้เข้าเป็นผู้ค้ าประกันหรือให้ทรัพย์สินเป็นประกันบริษัทนั้น 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
มาตรา ๒๑๘  ผู้ใดเข้าร่วมในที่ประชุมจัดตั้งบริษัทหรือในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และลงคะแนนออกเสียง

หรืองดลงคะแนนเสียงโดยลวงว่าตนเป็นผู้จองหุ้น ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีสิทธิออกเสียงแทนผู้จองหุ้น หรือผู้ถือหุ้น 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

ผู้ใดให้อุปการะแก่การกระท าความผิดในวรรคหนึ่ง โดยส่งมอบเอกสารแสดงการจองหุ้นหรือ
ใบหุ้นซึ่งได้ใช้เพ่ือการดังกล่าวแล้ว ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

มาตรา ๒๑๙  ผู้ใดโดยทุจริตก าหนดค่าทรัพย์สินหรือสิ่งที่น ามาช าระเป็นค่าหุ้นสูงกว่ามูลค่าที่
แท้จริง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองเท่าของจ านวนที่สูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงนั้น 

มาตรา ๒๒๐  ผู้ใดได้ล่วงรู้กิจการของบริษัทใดเนื่องจากการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัตินี้ อันเป็นกิจการที่ตามปกติวิสัยของบริษัทจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ถ้าผู้นั้นน าไปเปิดเผย
นอกจากตามอ านาจหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๒๒๑  ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้กระท าความผิดและถูกลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้  
ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งรู้เห็นเป็นใจกับการกระท าความผิดนั้นหรือซึ่งมิได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้เกิด
ความผิดนั้น ต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

มาตรา ๒๒๒  ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้กระท าความผิดและถูกลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้กรรมการ
ซึ่งรู้เห็นเป็นใจกับการกระท าความผิดนั้น หรือซึ่งมิได้จัดการตามสมควรเพ่ือป้องกันมิให้เกิดความผิดนั้น ต้อง
รับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

มาตรา ๒๒๒/๑๑ ๐  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที ่มีโทษปรับสถานเดียว ให้อธิบ ดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้ เมื่อผู้ กระท า
ความผิดได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้กระท าความผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายใน
เวลาที่ก าหนดให้ด าเนินคดีต่อไป  

บทเฉพาะกาล 
   

มาตรา ๒๒๓  ให้บรรดาบริษัทที่ได้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๒๑ 
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นบริษัทตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
๑ ๐ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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มาตรา ๒๒๔  การเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้ต่อประชาชนที่ได้รับการจดทะเบียนหนังสือชี้ชวน
ให้ซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้โดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๒๑ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไปได้ 

มาตรา ๒๒๕  บรรดากฎกระทรวง ประกาศและค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ และค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

  
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 อานันท์  ปันยารชุน 
 นายกรัฐมนตรี 
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อัตราค่าธรรมเนียม 
    

  
(๑) การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิบริษัท 
 ทุกจ านวนเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 แห่งจ านวนทุนที่ก าหนดไว้  ๑,๐๐๐ บาท 
 เศษของ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้คิดเป็น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐ บาท 

(๒)  การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
 เพ่ือเพ่ิมทุนก่อนจดทะเบียนเป็นบริษัท 
 ทุกจ านวนเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 แห่งจ านวนทุนที่ก าหนดเพ่ิมข้ึน  ๑,๐๐๐ บาท 
 เศษของ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้คิดเป็น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐ บาท 

(๓) การจดทะเบียนบริษัท 
 ทุกจ านวนเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 แห่งจ านวนทุนที่ก าหนดไว้  ๑,๐๐๐ บาท 
 เศษของ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้คิดเป็น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน  ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

(๔) การจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเอกชน 
 ทุกจ านวนเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 แห่งจ านวนทุนที่ก าหนดไว้  ๑,๐๐๐ บาท 
 เศษของ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้คิดเป็น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐ บาท 

(๕) การจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท  
 ทุกจ านวนเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 แห่งจ านวนทุนที่ก าหนดเพ่ิมข้ึน  ๑,๐๐๐ บาท 
 เศษของ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้คิดเป็น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน  ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

(๖) การจดทะเบียนลดทุนบริษัท  ๕๐๐ บาท 

(๗) การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
 บริษัทนอกจากกรณีเพ่ิมทุนตาม (๒)  ๕๐๐ บาท 

(๘) การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท  ๕๐๐ บาท 

(๙) การจดทะเบียนตั้งกรรมการใหม่ คนละ ๕๐๐ บาท 

(๑๐)  การจดทะเบียนควบบริษัท  ๑๐,๐๐๐  บาท 

(๑๑) การจดทะเบียนเลิกบริษัท  ๕๐๐ บาท 
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(๑๒)  การจดทะเบียนเรื่องอ่ืน ๆ เรื่องละ ๕๐๐ บาท 

(๑๓) การออกใบส าคัญหรือใบแทนใบส าคัญ 
 แสดงการจดทะเบียน ฉบับละ  ๒๐๐ บาท 

(๑๔) การตรวจเอกสารของแต่ละบริษัท ครั้งละ ๕๐ บาท 

(๑๕) การขอส าเนาหรือขอให้ถ่ายเอกสาร 
 พร้อมทั้งค ารับรอง หน้าละ ๕๐ บาท 

ถ้าเป็นการขอส าเนาหรือขอถ่ายเอกสาร 
พร้อมทั้งค ารับรองของบริษัทนอกเขตจังหวัดอันเป็น 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทนั้น ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 
เพ่ิมเติมได้เท่าท่ีจ าเป็นและใช้จ่ายไปจริง 

(๑๖) การรับรองข้อความในทะเบียน เรื่องละ ๕๐ บาท 
         ถ้าเป็นการรับรองข้อความในทะเบียน 
         ของบริษัทนอกเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ 
         ของบริษัทนั้น ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้ 
         เท่าท่ีจ าเป็นและใช้จ่ายไปจริง 

(๑๗) ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารต่าง ๆ ตามข้อบังคับ 
 ของบริษัท/ครั้ง/ฉบับ/หน้าละ  ๑๐ บาท 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลากว่าสิบปี แต่การจัดตั้งบริษัทมหาชนจ ากัดก็ยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร  ทั้งนี้ 
เนื่องจากบทบัญญัติบางมาตรายังไม่เอื้ออ านวยต่อการประกอบธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมในรูปบริษัท
มหาชนจ ากัด สมควรผ่อนคลายความเคร่งครัดของบทบัญญัติเหล่านั้น เพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งหรือการด าเนินการ
ของบริษัทมหาชนจ ากัดให้เป็นไปโดยคล่องตัวขึ้น พร้อมทั้งแยกกรณีการเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้ต่อประชาชนไป
รวมไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์
โดยเฉพาะ และโดยที่มีการแก้ไขในมาตราต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่การใช้
บังคับกฎหมายสมควรปรับปรุงเสียในคราวเดียวกันโดยยกเลิกพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๒๑ จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
                      



หนา   ๑ 
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กฎกระทรวง 
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียน  การขอตรวจเอกสาร 

การขอสําเนาเอกสารพรอมคํารับรอง  และคาธรรมเนียมอื่นที่เก่ียวกับบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๒)  แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยออก
กฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒ ใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียม  ดังตอไปนี้ 
(๑) การจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิบริษัท 

ทุกจํานวนเงินไมเกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
แหงจํานวนทุนที่กําหนดไว ๑,๐๐๐ บาท 
เศษของ  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ใหคิดเปน 
๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แตเมื่อรวมกันแลวไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

(๒) การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ 
เพื่อเพิ่มทุนกอนจดทะเบียนเปนบริษัท 
ทุกจํานวนเงินไมเกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

กลับหนาสารบัญ
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 แหงจํานวนทุนที่กําหนดเพิ่มข้ึน ๑,๐๐๐ บาท 
 เศษของ  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ใหคิดเปน 
 ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แตเมื่อรวมกันแลวไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
(๓) การจดทะเบียนบริษัท 
 ทุกจํานวนเงินไมเกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 แหงจํานวนทุนที่กําหนดไว ๑,๐๐๐ บาท 
 เศษของ  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ใหคิดเปน 
 ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แตเมื่อรวมกันแลวไมเกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
(๔) การจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเอกชน 
 ทุกจํานวนเงินไมเกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 แหงจํานวนทุนที่กําหนดไว ๑,๐๐๐ บาท 
 เศษของ  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ใหคิดเปน 
 ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แตเมื่อรวมกันแลวไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
(๕) การจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท 
 ทุกจํานวนเงินไมเกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 แหงจํานวนทุนที่กําหนดเพิ่มข้ึน ๑,๐๐๐ บาท 
 เศษของ  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ใหคิดเปน 
 ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แตเมื่อรวมกันแลวไมเกิน   ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
(๖) การจดทะเบียนลดทุนบริษัท ๕๐๐ บาท 
(๗) การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือ 
 บริคณหสนธิบริษัท  นอกจากกรณีเพิ่มทนุตาม  (๒) ๕๐๐ บาท 
(๘) การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ๕๐๐ บาท 
(๙) การจดทะเบียนต้ังกรรมการใหม คนละ ๕๐๐ บาท 

(๑๐) การจดทะเบียนควบบริษัท  ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๑๑) การจดทะเบียนเลิกบริษัท  ๕๐๐ บาท 
(๑๒) การจดทะเบียนเร่ืองอื่น  ๆ   เร่ืองละ ๕๐๐ บาท 
(๑๓) การออกใบสําคัญหรือใบแทนใบสําคัญ 
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 แสดงการจดทะเบียน ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๑๔) การตรวจเอกสารของแตละบริษัท คร้ังละ ๕๐ บาท 
(๑๕) การขอสําเนาหรือขอใหถายเอกสาร 
 พรอมทั้งคํารับรอง หนาละ ๕๐ บาท 
 ถาเปนการขอสําเนาหรือขอถายเอกสาร 
 พรอมทั้งคํารับรองของบริษัทนอกเขตจังหวัด 
 อันเปนที่ต้ังสํานักงานใหญของบริษัทนั้น   
 ใหเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มเติมไดเทาที่จําเปน 
 ทั้งนี้  ตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกําหนด 
(๑๖)  การรับรองขอความในทะเบียน เร่ืองละ ๔๐ บาท 
 ถาเปนการรับรองขอความในทะเบียน 
 ของบริษัทนอกเขตจังหวัดอันเปนที่ต้ังสํานักงานใหญ 
 ของบริษัทนั้น  ใหเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มเติมได 
 เทาที่จําเปน  ทั้งนี้  ตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกําหนด 
(๑๗) คาธรรมเนียมในการออกเอกสารตาง  ๆ  ตามขอบังคับ 
 ของบริษัท คร้ัง/ฉบับ/หนาละ ๑๐ บาท 
ขอ ๓  คาธรรมเนียมที่จะตองเรียกเก็บตามคําขอซ่ึงไดย่ืนไวกอนวันใชบังคับกฎกระทรวงนี้  

ใหเรียกเก็บตามอัตราคาธรรมเนียมที่ใชอยูในขณะที่ย่ืนคําขอนั้น 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ปรีชา  เลาหพงศชนะ 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ  รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียน
บริษัทมหาชนจํากัด  การขอตรวจเอกสาร  การขอสําเนาเอกสารพรอมคํารับรอง  และคาธรรมเนียมอ่ืนท่ี
เกี่ยวกับบริษัทมหาชนจํากัด  ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน  ไมสอดคลองกับสภาวการณทางเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน  สมควรปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 



Àπâ“ 3
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÒÛ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ÒÛ °

°Æ°√–∑√«ß
°”Àπ¥√“¬°“√·≈–§«“¡À¡“¬¢Õß√“¬°“√∑’ËµâÕß¡’

„πß∫¥ÿ≈·≈–∫—≠™’°”‰√¢“¥∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥

æ.». ÚıÙˆ

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÒÙ (Ù) ·≈–¡“µ√“ ÒÒ «√√§ Õß ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘

∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥ æ.». ÚıÛı Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥

 ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ·≈–¡“µ√“ ı

¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ßæ“≥‘™¬åÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°°Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë ˜ (æ.». ÚıÛ˘) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘

∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥ æ.». ÚıÛı

¢âÕ Ú „π°Æ°√–∑√«ßπ’È

çß∫¥ÿ≈·≈–∫—≠™’°”‰√¢“¥∑ÿπé À¡“¬§«“¡«à“ ß∫°“√‡ß‘πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√∫—≠™’

ç¡“µ√∞“π°“√∫—≠™’é À¡“¬§«“¡«à“ À≈—°°“√∫—≠™’·≈–«‘∏’ªØ‘∫—µ‘∑“ß°“√∫—≠™’∑’Ë√—∫√Õß∑—Ë«‰ª

À√◊Õ¡“µ√∞“π°“√∫—≠™’∑’Ë°”Àπ¥µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√π—Èπ

¢âÕ Û ß∫¥ÿ≈·≈–∫—≠™’°”‰√¢“¥∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥Õ¬à“ßπâÕ¬µâÕß¡’√“¬°“√·≈–· ¥ß‡ªìπ

Õ¬à“ß‡¥’¬«°—∫√“¬°“√¬àÕ¢Õßß∫°“√‡ß‘π∑’ËÕ∏‘∫¥’°√¡æ—≤π“∏ÿ√°‘®°“√§â“ª√–°“»°”Àπ¥ ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

¢Õß√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ßæ“≥‘™¬å µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√∫—≠™’ ‡«âπ·µà°√≥’∑’Ë‰¥â¡’°ÆÀ¡“¬‡©æ“–

°”Àπ¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°√“¬°“√¬àÕ¢Õßß∫°“√‡ß‘π¥—ß°≈à“« µâÕß¡’√“¬°“√‡ªìπÕ¬à“ß‡¥’¬«°—∫√“¬°“√¬àÕµ“¡∑’Ë

°”Àπ¥„π°ÆÀ¡“¬‡©æ“–π—Èπ

กลับหนาสารบัญ



Àπâ“ 4
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÒÛ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ÒÛ °

¢âÕ Ù §«“¡À¡“¬¢Õß√“¬°“√¢Õßß∫¥ÿ≈·≈–∫—≠™’°”‰√¢“¥∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥ „Àâ‡ªìπ‰ª

µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π¡“µ√∞“π°“√∫—≠™’À√◊Õ°ÆÀ¡“¬‡©æ“– ·≈â«·µà°√≥’

„π°√≥’∑’Ë¡‘‰¥â¡’°“√°”Àπ¥§«“¡À¡“¬¢Õß√“¬°“√„¥‰«â„π¡“µ√∞“π°“√∫—≠™’ Õ∏‘∫¥’°√¡æ—≤π“

∏ÿ√°‘®°“√§â“Õ“®ª√–°“»°”Àπ¥§«“¡À¡“¬¢Õß√“¬°“√π—Èπ°Á‰¥â

¢âÕ ı °Æ°√–∑√«ßπ’È„Àâ„™â∫—ß§—∫ ”À√—∫°“√®—¥∑”ß∫¥ÿ≈·≈–∫—≠™’°”‰√¢“¥∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑¡À“™π

®”°—¥µ—Èß·µà√Õ∫ªï∫—≠™’‡√‘Ë¡µâπ„πÀ√◊ÕÀ≈—ß«—π∑’Ë Ò ¡°√“§¡ æ.». ÚıÙˆ ‡ªìπµâπ‰ª

„π°√≥’∑’Ë∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥„¥‰¥â®—¥∑”ß∫¥ÿ≈·≈–∫—≠™’°”‰√¢“¥∑ÿπ∑’Ë¡’√“¬°“√‡ªìπÕ¬à“ß‡¥’¬«°—∫

√“¬°“√¬àÕ¢Õßß∫°“√‡ß‘π·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πª√–°“»°√¡∑–‡∫’¬π°“√§â“

‡√◊ËÕß °”Àπ¥√“¬°“√¬àÕ∑’ËµâÕß¡’„πß∫°“√‡ß‘π æ.». ÚıÙÙ ≈ß«—π∑’Ë ÒÙ °—π¬“¬π æ.». ÚıÙÙ

´÷ËßÕÕ°µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÒÒ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√∫—≠™’ æ.». ÚıÙÛ „π√Õ∫ªï∫—≠™’∑’Ë·≈â«¡“

„Àâ∂◊Õ«à“∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥π—Èπ‰¥â®—¥∑”ß∫¥ÿ≈·≈–∫—≠™’°”‰√¢“¥∑ÿπµ“¡¡“µ√“ ÒÒ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘

∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥ æ.». ÚıÛı ·≈â«

„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë Ù °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚıÙˆ

Õ¥‘»—¬ ‚æ∏“√“¡‘°

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ßæ“≥‘™¬å



Àπâ“ 5
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÒÛ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ÒÛ °

À¡“¬‡Àµÿ : - ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™â°Æ°√–∑√«ß©∫—∫π’È §◊Õ ‡π◊ËÕß®“°°“√°”Àπ¥√“¬°“√·≈–§«“¡À¡“¬¢Õß

√“¬°“√∑’ËµâÕß¡’„πß∫¥ÿ≈·≈–∫—≠™’°”‰√¢“¥∑ÿπ∑’Ë∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥µâÕß®—¥∑”µ“¡°Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë ˜ (æ.». ÚıÛ˘)

ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥ æ.». ÚıÛı ‰¡à Õ¥§≈âÕß°—∫∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬

°“√∫—≠™’´÷Ëß‡ªìπ°ÆÀ¡“¬∑—Ë«‰ª∑’Ë°”Àπ¥À≈—°°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√∑”∫—≠™’ ”À√—∫°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘® ª√–°Õ∫°—∫

°“√°”Àπ¥¥—ß°≈à“«‰¡à‡À¡“– ¡°—∫≈—°…≥–°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥  ¡§«√ª√—∫ª√ÿß°Æ°√–∑√«ß

©∫—∫∑’Ë ˜ (æ.». ÚıÛ˘) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥ æ.». ÚıÛı ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√®—¥∑”ß∫¥ÿ≈

·≈–∫—≠™’°”‰√¢“¥∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥ Õ¥§≈âÕß°—∫°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√∫—≠™’ ®÷ß®”‡ªìπµâÕßÕÕ°°Æ°√–∑√«ßπ’È



Àπâ“ 10
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Û æƒ»®‘°“¬π ÚıÙÙ‡≈à¡ ÒÒ¯ µÕπ∑’Ë ÒÒ °

°Æ°√–∑√«ß
°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√«à“¥â«¬°“√´◊ÈÕÀÿâπ§◊π

°“√®”Àπà“¬Àÿâπ∑’Ë´◊ÈÕ§◊π ·≈–°“√µ—¥Àÿâπ∑’Ë´◊ÈÕ§◊π¢Õß∫√‘…—∑

æ.». ÚıÙÙ

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÒÙ (Ù) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥ æ.». ÚıÛı

·≈–¡“µ√“ ˆˆ/Ò ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥ æ.». ÚıÛı ÷́Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™

∫—≠≠—µ‘∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙÙ Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√

‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯

·≈–¡“µ√“ ı ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘

·Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ßæ“≥‘™¬åÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

À¡«¥ Ò

°“√´◊ÈÕÀÿâπ§◊πµ“¡¡“µ√“ ˆˆ/Ò (Ò)

¢âÕ Ò °àÕπ°“√ª√–™ÿ¡‡æ◊ËÕ·°â‰¢¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß∫√‘…—∑‡°’Ë¬«°—∫ ‘∑∏‘„π°“√ÕÕ°‡ ’¬ß≈ß§–·ππ

·≈– ‘∑∏‘„π°“√√—∫‡ß‘πªíπº≈ „Àâ∫√‘…—∑´÷Ëßª√– ß§å®– ◊́ÈÕÀÿâπ§◊π®“°ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∫Õ°°≈à“«°“√‡ πÕ ◊́ÈÕÀÿâπ§◊π

‰«â„πÀπ—ß ◊Õπ—¥ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¥â«¬«à“ ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∑’ËÕÕ°‡ ’¬ß‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬°—∫¡µ‘¢Õß∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπÕ“®

¢“¬Àÿâπ¢Õßµπ„Àâ·°à∫√‘…—∑‰¥â

ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∑’ËÕÕ°‡ ’¬ß‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬·≈–ª√– ß§å®–¢“¬Àÿâπ§◊π„Àâ∫√‘…—∑ µâÕß·®âß§«“¡ª√– ß§å∑’Ë®–

¢“¬Àÿâπ¢Õßµπ¿“¬„πÀâ“«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë∑’Ëª√–™ÿ¡≈ß¡µ‘·°â‰¢¢âÕ∫—ß§—∫

กลับหนาสารบัญ



Àπâ“ 11
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Û æƒ»®‘°“¬π ÚıÙÙ‡≈à¡ ÒÒ¯ µÕπ∑’Ë ÒÒ °

¢âÕ Ú ¿“¬„π‡«≈“ ‘∫«—ππ—∫·µà°”Àπ¥‡«≈“µ“¡¢âÕ Ò «√√§ Õß  ‘Èπ ÿ¥≈ß „Àâ∫√‘…—∑

 àß§”‡ πÕ ◊́ÈÕÀÿâπ§◊π·°àºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ÷́Ëß·®âß§«“¡ª√– ß§å∑’Ë®–¢“¬Àÿâπ§◊π ‚¥¬√–∫ÿ√“§“Àÿâπ À≈—°‡°≥±å„π

°“√°”Àπ¥√“§“Àÿâπ «—π ‡«≈“  ∂“π∑’Ë «‘∏’°“√´◊ÈÕÀÿâπ§◊π ·≈–°”Àπ¥‡«≈“∑’Ë®–´◊ÈÕÀÿâπ§◊π

°”Àπ¥‡«≈“∑’Ë®–´◊ÈÕÀÿâπ§◊πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ‡√‘Ë¡π—∫®“°«—π∂—¥®“°«—π§√∫°”Àπ¥‡«≈“µ“¡

«√√§Àπ÷Ëß ·≈–µâÕß¡’√–¬–‡«≈“‰¡àπâÕ¬°«à“ ‘∫«—π·µà‰¡à‡°‘π¬’Ë ‘∫«—π

¢âÕ Û √“§“Àÿâπ∑’Ë∫√‘…—∑‡ πÕ ◊́ÈÕ·°àºŸâ∂◊ÕÀÿâπ·µà≈–√“¬µ“¡¢âÕ Ú µâÕß‡ªìπ√“§“‡¥’¬«°—π

 ”À√—∫Àÿâπª√–‡¿∑‡¥’¬«°—π ‚¥¬„Àâπ”¡Ÿ≈§à“µ“¡∫—≠™’·≈–¡Ÿ≈§à“µ≈“¥¡“ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“°”Àπ¥

√“§“Àÿâπ¥â«¬

¢âÕ Ù „Àâ∫√‘…—∑‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈°“√´◊ÈÕÀÿâπ§◊π¥—ßµàÕ‰ªπ’È·°à “∏“√≥™π

(Ò) «—π ‡«≈“  ∂“π∑’Ë∑’Ë¡’°“√ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ·≈–¡µ‘¢Õß∑’Ëª√–™ÿ¡ ÷́Ëß·°â‰¢¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß∫√‘…—∑

‡°’Ë¬«°—∫ ‘∑∏‘„π°“√ÕÕ°‡ ’¬ß≈ß§–·ππ·≈– ‘∑∏‘„π°“√√—∫‡ß‘πªíπº≈

(Ú) √“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’Ë¬«°—∫ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ·≈–®”π«πÀÿâπ¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∑’ËÕÕ°‡ ’¬ß‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬°—∫¡µ‘

¢Õß∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ·≈–ª√– ß§å®–„Àâ∫√‘…—∑´◊ÈÕÀÿâπ¢Õßµπ§◊π

(Û) √“§“Àÿâπ À≈—°‡°≥±å„π°“√°”Àπ¥√“§“Àÿâπ «—π ‡«≈“  ∂“π∑’Ë «‘∏’°“√´◊ÈÕÀÿâπ§◊π·≈–

°”Àπ¥‡«≈“∑’Ë®–´◊ÈÕÀÿâπ§◊π

(Ù) º≈°√–∑∫µàÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ·≈–∫√‘…—∑¿“¬À≈—ß°“√´◊ÈÕÀÿâπ§◊π

(ı) °”Àπ¥‡«≈“„π°“√®”Àπà“¬·≈–µ—¥Àÿâπ∑’Ë´◊ÈÕ§◊π

°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈„Àâ°√–∑”‚¥¬ªî¥ª√–°“» ≥ ∑’Ë∑”°“√ ”π—°ß“π·Ààß„À≠à·≈– ”π—°ß“π “¢“

¢Õß∫√‘…—∑ (∂â“¡’) „π«—π∑’Ë àß§”‡ πÕ´◊ÈÕÀÿâπ§◊π

§«“¡„π«√√§Àπ÷Ëß·≈–«√√§ Õß¡‘„Àâ„™â∫—ß§—∫ „π°√≥’∑’Ë¡’°Æ √–‡∫’¬∫ À√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫Õ◊Ëπµ“¡

°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å °”Àπ¥„Àâ¡’°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫‚§√ß°“√´◊ÈÕÀÿâπ§◊π

´÷Ëß¡’√“¬°“√‰¡àπâÕ¬°«à“∑’Ë°”Àπ¥‰«âµ“¡«√√§Àπ÷Ëß ·≈–∫√‘…—∑‰¥âªØ‘∫—µ‘µ“¡°Æ √–‡∫’¬∫ À√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫

π—Èπ·≈â«

¢âÕ ı ‡¡◊ËÕ°“√´◊ÈÕÀÿâπ§◊π‡ √Á® ‘Èπ·≈â« „Àâ∫√‘…—∑¡’Àπ—ß ◊Õ·®âß√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß®”π«πÀÿâπ∑’Ë∫√‘…—∑

‰¥â´◊ÈÕ§◊π¡“µàÕπ“¬∑–‡∫’¬π æ√âÕ¡ªî¥ª√–°“»√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ß°≈à“«‰«â ≥ ∑’Ë∑”°“√ ”π—°ß“π·Ààß„À≠à

·≈– ”π—°ß“π “¢“¢Õß∫√‘…—∑ (∂â“¡’) ¿“¬„π°”Àπ¥ ‘∫ ’Ë«—ππ—∫·µà‡¡◊ËÕ°“√´◊ÈÕÀÿâπ„π·µà≈–§√—Èß‡ √Á® ‘Èπ

∫√‘…—∑Õ“®®–‰¡àªî¥ª√–°“»√“¬≈–‡Õ’¬¥µ“¡«√√§Àπ÷Ëß°Á‰¥â „π°√≥’∑’Ë¡’°Æ √–‡∫’¬∫ À√◊Õ

¢âÕ∫—ß§—∫Õ◊Ëπµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å °”Àπ¥„Àâ¡’°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫



Àπâ“ 12
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Û æƒ»®‘°“¬π ÚıÙÙ‡≈à¡ ÒÒ¯ µÕπ∑’Ë ÒÒ °

Àÿâπ∑’Ë́ ◊ÈÕ§◊π¡“ ´÷Ëß¡’√“¬°“√‰¡àπâÕ¬°«à“∑’Ë°”Àπ¥‰«âµ“¡«√√§Àπ÷Ëß ·≈–∫√‘…—∑‰¥âªØ‘∫—µ‘µ“¡°Æ √–‡∫’¬∫

À√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫π—Èπ·≈â«

À¡«¥ Ú

°“√´◊ÈÕÀÿâπ§◊πµ“¡¡“µ√“ ˆˆ/Ò (Ú)

¢âÕ ˆ °“√´◊ÈÕÀÿâπ§◊πµ“¡¡“µ√“ ˆˆ/Ò (Ú) ‡¡◊ËÕ∫√‘…—∑¡’°”‰√ – ¡·≈– ¿“æ§≈àÕß à«π‡°‘π

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) „Àâæ‘®“√≥“ ¿“æ§≈àÕß à«π‡°‘π¢Õß∫√‘…—∑®“°§«“¡ “¡“√∂¢Õß∫√‘…—∑„π°“√™”√–Àπ’È

∑’Ë®–∂÷ß°”Àπ¥‰¥â¿“¬„πÀ°‡¥◊Õπ¢â“ßÀπâ“π—∫·µà«—π∑’Ë®–‡√‘Ë¡´◊ÈÕÀÿâπ§◊π

(Ú) „Àâ∫√‘…—∑®—¥∑”‚§√ß°“√´◊ÈÕÀÿâπ§◊π´÷ËßÕ¬à“ßπâÕ¬µâÕß¡’√“¬°“√ ¥—ßπ’È

(°) ¢âÕ¡Ÿ≈· ¥ß°”‰√ – ¡¢Õß∫√‘…—∑·≈–§«“¡ “¡“√∂¢Õß∫√‘…—∑„π°“√™”√–Àπ’È∑’Ë

®–∂÷ß°”Àπ¥¿“¬„πÀ°‡¥◊Õπ¢â“ßÀπâ“π—∫·µà«—π∑’Ë®–‡√‘Ë¡´◊ÈÕÀÿâπ§◊π

(¢) ‡Àµÿº≈„π°“√´◊ÈÕÀÿâπ§◊π

(§) ®”π«πÀÿâπ∑’Ë®– ◊́ÈÕ§◊π À≈—°‡°≥±å„π°“√°”Àπ¥√“§“Àÿâπ «‘∏’°“√ ◊́ÈÕÀÿâπ·≈–°”Àπ¥

‡«≈“∑’Ë®–´◊ÈÕÀÿâπ§◊π

„π°√≥’Àÿâπ∑’Ë®– ◊́ÈÕ§◊π‡ªìπÀ≈—°∑√—æ¬å®¥∑–‡∫’¬π„πµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

„Àâπ”√“§“Àÿâπ‡©≈’Ë¬¬âÕπÀ≈—ß “¡ ‘∫«—π°àÕπ«—π∑’Ë∫√‘…—∑®–∑”°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈µ“¡¢âÕ ˘ ¡“ª√–°Õ∫

°“√æ‘®“√≥“°”Àπ¥√“§“Àÿâπ¥â«¬

(ß) º≈°√–∑∫µàÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ·≈–∫√‘…—∑¿“¬À≈—ß°“√´◊ÈÕÀÿâπ§◊π

(®) °”Àπ¥‡«≈“„π°“√®”Àπà“¬·≈–°“√µ—¥Àÿâπ∑’Ë´◊ÈÕ§◊π

¢âÕ ˜ «‘∏’°“√´◊ÈÕÀÿâπ§◊πµ“¡¢âÕ ˆ „Àâ¥”‡π‘π°“√ ¥—ßπ’È

(Ò) °√≥’Àÿâπ∑’Ë‡ªìπÀ≈—°∑√—æ¬å®¥∑–‡∫’¬π„πµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–Àÿâπ∑’Ë®–

´◊ÈÕ§◊πµ“¡‚§√ß°“√¡’®”π«π‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– ‘∫¢ÕßÀÿâπ∑’Ë®”Àπà“¬‰¥â∑—ÈßÀ¡¥ «‘∏’°“√ ◊́ÈÕÀÿâπ§◊πÕ“®‡ πÕ´◊ÈÕ

„π°√–¥“πÀ≈—°¢Õßµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ À√◊Õ‡ πÕ´◊ÈÕ®“°ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡ªìπ°“√∑—Ë«‰ª°Á‰¥â

(Ú) °√≥’Àÿâπ∑’Ë®– ◊́ÈÕ§◊πµ“¡ (Ò) ¡’®”π«π‡°‘π°«à“√âÕ¬≈– ‘∫¢ÕßÀÿâπ∑’Ë®”Àπà“¬‰¥â∑—ÈßÀ¡¥

À√◊Õ°√≥’Àÿâπ∑’Ë‰¡à‡ªìπÀ≈—°∑√—æ¬å®¥∑–‡∫’¬π„πµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ „Àấ ◊ÈÕÀÿâπ§◊π‚¥¬‡ πÕ´◊ÈÕ

®“°ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡ªìπ°“√∑—Ë«‰ª



Àπâ“ 13
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Û æƒ»®‘°“¬π ÚıÙÙ‡≈à¡ ÒÒ¯ µÕπ∑’Ë ÒÒ °

°“√´◊ÈÕÀÿâπ§◊π‚¥¬«‘∏’°“√´◊ÈÕ„πµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬®–µâÕß¡’√–¬–‡«≈“¥”‡π‘π°“√

‰¡à‡°‘πÀ°‡¥◊Õπ

¢âÕ ¯ °“√´◊ÈÕÀÿâπ§◊π‚¥¬‡ πÕ´◊ÈÕ®“°ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡ªìπ°“√∑—Ë«‰ª „Àâ¥”‡π‘π°“√ ¥—ßπ’È

(Ò) „Àâ∫√‘…—∑ àß§”‡ πÕ ◊́ÈÕ‰ª¬—ßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ≈à«ßÀπâ“‰¡àπâÕ¬°«à“ ‘∫«—π°àÕπ«—π‡√‘Ë¡´◊ÈÕÀÿâπ§◊π

‚¥¬Àπ—ß ◊Õ¥—ß°≈à“«Õ¬à“ßπâÕ¬µâÕß¡’√“¬°“√ ¥—ßπ’È

(°) √“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß‚§√ß°“√´◊ÈÕÀÿâπ§◊π

(¢) ®”π«π·≈–√“§“Àÿâπ∑’Ë∫√‘…—∑‡ πÕ´◊ÈÕ

(§) «—π ‡«≈“  ∂“π∑’Ë ·≈–«‘∏’°“√· ¥ß‡®µπ“¢“¬Àÿâπ§◊π„Àâ·°à∫√‘…—∑ ·≈–°“√ àß¡Õ∫

„∫Àâÿπ

(ß) «‘∏’°“√®—¥ √√Àÿâπ „π°√≥’¡’ºŸâ‡ πÕ¢“¬¡“°°«à“Àÿâπ∑’Ë∫√‘…—∑ª√– ß§å®– ◊́ÈÕ§◊π „Àâ„™â«‘∏’

®—¥ √√Àÿâπ∑’Ë√—∫´◊ÈÕµ“¡ —¥ à«π¢Õß®”π«πÀÿâπ∑’Ë‡ πÕ¢“¬ ·µàÕ“®¡’°“√ªí¥‡»…®”π«πÀÿâπ∑’Ë√—∫ ◊́ÈÕ‡æ◊ËÕ„Àâ

ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡À≈◊Õ®”π«πÀÿâπ∑’Ë‰¡à‰¥â√—∫®—¥ √√‡∑à“°—∫Àπà«¬°“√´◊ÈÕ¢“¬„πµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

¥â«¬°Á‰¥â

(®) «—π ‡«≈“  ∂“π∑’Ë ·≈–«‘∏’°“√™”√–‡ß‘π§à“Àÿâπ„Àâ·°àºŸâ∂◊ÕÀÿâπ

(Ú) √“§“∑’Ë‡ πÕ´◊ÈÕ·°àºŸâ∂◊ÕÀÿâπ·µà≈–√“¬µâÕß‡ªìπ√“§“‡¥’¬«°—π ”À√—∫Àÿâπª√–‡¿∑‡¥’¬«°—π

(Û) √–¬–‡«≈“„π°“√√—∫´◊ÈÕµâÕß‰¡àπâÕ¬°«à“ ‘∫«—π·≈–‰¡à‡°‘π¬’Ë ‘∫«—π

¢âÕ ˘ „Àâ∫√‘…—∑‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈µ“¡∑’Ë√–∫ÿ‰«â„π¢âÕ ˆ (Ú) ·°à “∏“√≥™π≈à«ßÀπâ“‰¡àπâÕ¬°«à“

 ‘∫ ’Ë«—π°àÕπ«—π´◊ÈÕÀÿâπ§◊π ∑—Èßπ’È „Àâπ”§«“¡„π¢âÕ Ù «√√§ Õß ·≈–«√√§ “¡ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

¢âÕ Ò ‡¡◊ËÕ°“√´◊ÈÕÀÿâπ§◊π‡ √Á® ‘Èπ·≈â« „Àâπ”∫∑∫—≠≠—µ‘¢âÕ ı ¡“„™â∫—ß§—∫·°à∫√‘…—∑‚¥¬Õπÿ‚≈¡

¢âÕ ÒÒ °“√´◊ÈÕÀÿâπµ“¡‚§√ß°“√´◊ÈÕÀÿâπ§◊π§√—Èß„À¡à®–°√–∑”‰¥â‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥√–¬–‡«≈“Àπ÷Ëßªï

π—∫·µà«—π ‘Èπ ÿ¥‚§√ß°“√´◊ÈÕÀÿâπ§◊π§√—ÈßÀ≈—ß ÿ¥

À¡«¥ Û

°“√®”Àπà“¬·≈–°“√µ—¥Àÿâπ∑’Ë´◊ÈÕ§◊π

¢âÕ ÒÚ „Àâ∫√‘…—∑®”Àπà“¬Àÿâπ∑’Ë́ ◊ÈÕ§◊π‰¥â‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥À°‡¥◊Õππ—∫·µà°“√´◊ÈÕÀÿâπ§◊π„π·µà≈–§√“«

µ“¡À¡«¥ Ò À√◊ÕÀ¡«¥ Ú ‡ √Á® ‘Èπ ·≈–µâÕß®”Àπà“¬„ÀâÀ¡¥¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°“√´◊ÈÕ

Àÿâπ§◊π ∑—Èßπ’È µâÕß‰¡à‡°‘π “¡ªïπ—∫·µà°“√´◊ÈÕÀÿâπ§◊π‡ √Á® ‘Èπ·≈–µâÕß®”Àπà“¬Àÿâπ∑’Ë´◊ÈÕ§◊π„Àâ‡ √Á® ‘Èπ°àÕπ

∑’Ë®–¡’°“√®”Àπà“¬Àÿâπ„À¡à
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Û æƒ»®‘°“¬π ÚıÙÙ‡≈à¡ ÒÒ¯ µÕπ∑’Ë ÒÒ °

¢âÕ ÒÛ «‘∏’°“√®”Àπà“¬Àÿâπ „Àâ¥”‡π‘π°“√ ¥—ßπ’È

(Ò) °√≥’Àÿâπ∑’Ë‡ªìπÀ≈—°∑√—æ¬å®¥∑–‡∫’¬π„πµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ „Àâ‡ πÕ¢“¬

„π°√–¥“πÀ≈—°¢Õßµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ À√◊Õ‡ πÕ¢“¬µàÕª√–™“™π‡ªìπ°“√∑—Ë«‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬

«à“¥â«¬À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å

(Ú) °√≥’Àÿâπ∑’Ë‰¡à‡ªìπÀ≈—°∑√—æ¬å®¥∑–‡∫’¬π„πµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ „Àâ‡ πÕ¢“¬

µàÕª√–™“™π‡ªìπ°“√∑—Ë«‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å

¢âÕ ÒÙ ‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥√–¬–‡«≈“∑’ËµâÕß®”Àπà“¬Àÿâπ∑’Ë´◊ÈÕ§◊π„ÀâÀ¡¥µ“¡¢âÕ ÒÚ ∂â“∫√‘…—∑

‰¡à®”Àπà“¬À√◊Õ®”Àπà“¬‰¡àÀ¡¥ „Àâ∫√‘…—∑≈¥∑ÿπ∑’Ë™”√–·≈â«‚¥¬«‘∏’µ—¥Àÿâπ®¥∑–‡∫’¬π∑’Ë´◊ÈÕ§◊π·≈–¬—ß¡‘‰¥â

®”Àπà“¬ ∑—Èßπ’È „Àâ∫√‘…—∑ªî¥ª√–°“»√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ß°≈à“«‰«â∑’Ë∑”°“√ ”π—°ß“π·Ààß„À≠à·≈– ”π—°ß“π “¢“

¢Õß∫√‘…—∑ (∂â“¡’) ·≈–¥”‡π‘π°“√®¥∑–‡∫’¬π‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π¿“¬„π ‘∫ ’Ë«—ππ—∫·µà«—πµ—¥Àÿâπ

¥—ß°≈à“«

∫√‘…—∑Õ“®®–‰¡àªî¥ª√–°“»√“¬≈–‡Õ’¬¥µ“¡«√√§Àπ÷Ëß°Á‰¥â „π°√≥’∑’Ë¡’°Æ √–‡∫’¬∫ À√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫Õ◊Ëπ

µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å °”Àπ¥„Àâ∫√‘…—∑‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫°“√®”Àπà“¬

Àÿâπ∑’Ë´◊ÈÕ§◊π¡“ ´÷Ëß¡’√“¬°“√‰¡àπâÕ¬°«à“∑’Ë°”Àπ¥‰«âµ“¡«√√§Àπ÷Ëß ·≈–∫√‘…—∑‰¥âªØ‘∫—µ‘µ“¡°Æ √–‡∫’¬∫

À√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫π—Èπ·≈â«

„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë ÚÛ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙÙ

Õ¥‘»—¬  ‚æ∏“√“¡‘°

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ßæ“≥‘™¬å



Àπâ“ 15
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Û æƒ»®‘°“¬π ÚıÙÙ‡≈à¡ ÒÒ¯ µÕπ∑’Ë ÒÒ °

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™â°Æ°√–∑√«ß©∫—∫π’È §◊Õ ‚¥¬∑’Ë¡“µ√“ ˆˆ/Ò ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∫√‘…—∑

¡À“™π®”°—¥ æ.». ÚıÛı ´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙÙ

∫—≠≠—µ‘‘„Àâ°“√ ◊́ÈÕÀÿâπ§◊π¢Õß∫√‘…—∑®“°ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∑’ËÕÕ°‡ ’¬ß‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬°—∫¡µ‘¢Õß∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ÷́Ëß·°â‰¢¢âÕ∫—ß§—∫

¢Õß∫√‘…—∑‡°’Ë¬«°—∫ ‘∑∏‘„π°“√ÕÕ°‡ ’¬ß≈ß§–·ππ·≈– ‘∑∏‘„π°“√√—∫‡ß‘πªíπº≈ ´÷ËßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡ÀÁπ«à“µπ‰¡à‰¥â√—∫§«“¡‡ªìπ∏√√¡

·≈–°“√ ◊́ÈÕÀÿâπ§◊π¢Õß∫√‘…—∑‡æ◊ËÕ∫√‘À“√∑“ß°“√‡ß‘π‡¡◊ËÕ∫√‘…—∑¡’°”‰√ – ¡·≈– ¿“æ§≈àÕß à«π‡°‘π √«¡∑—Èß°“√®”Àπà“¬Àÿâπ

·≈–°“√µ—¥Àÿâπ®¥∑–‡∫’¬π à«π∑’Ë®”Àπà“¬‰¡à‰¥â‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß ®÷ß®”‡ªìπ

µâÕßÕÕ°°Æ°√–∑√«ßπ’È



Àπâ“ 7
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Û æƒ»®‘°“¬π ÚıÙÙ‡≈à¡ ÒÒ¯ µÕπ∑’Ë ÒÒ °

°Æ°√–∑√«ß
°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√«à“¥â«¬°“√ÕÕ°Àÿâπ‡æ◊ËÕ™”√–Àπ’È·≈–‚§√ß°“√

·ª≈ßÀπ’È‡ªìπ∑ÿπ„π°“√ª√—∫‚§√ß √â“ßÀπ’È¢Õß∫√‘…—∑

æ.». ÚıÙÙ

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÒÙ (Ù) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥ æ.». ÚıÛı

·≈–¡“µ√“ ıÙ/Ò ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥ æ.». ÚıÛı ´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™

∫—≠≠—µ‘∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙÙ Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√

‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯

·≈–¡“µ√“ ı ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘

·Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ßæ“≥‘™¬åÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò °“√ÕÕ°Àÿâπ‡æ◊ËÕ™”√–Àπ’Èµ“¡‚§√ß°“√·ª≈ßÀπ’È‡ªìπ∑ÿπ„π°“√ª√—∫‚§√ß √â“ßÀπ’È¢Õß

∫√‘…—∑µ“¡¡“µ√“ ıÙ/Ò ®–µâÕß‡ªìπ°“√ÕÕ°Àÿâπ„À¡à¢Õß∫√‘…—∑·≈–„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) §≥–°√√¡°“√µâÕß®—¥ àß‚§√ß°“√·ª≈ßÀπ’È‡ªìπ∑ÿπ„Àâ·°àºŸâ∂◊ÕÀÿâπ æ√âÕ¡°—∫Àπ—ß ◊Õ

π—¥ª√–™ÿ¡‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“Õπÿ¡—µ‘°“√ÕÕ°Àÿâπ„À¡à‡æ◊ËÕ™”√–Àπ’È·°à‡®â“Àπ’Èµ“¡‚§√ß°“√·ª≈ßÀπ’È‡ªìπ∑ÿπ

(Ú) ‚§√ß°“√·ª≈ßÀπ’È‡ªìπ∑ÿπµâÕß¡’√“¬°“√Õ¬à“ßπâÕ¬ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) π‚¬∫“¬·≈–«‘∏’¥”‡π‘π°“√‚§√ß°“√·ª≈ßÀπ’È‡ªìπ∑ÿπ ‡Àµÿº≈ º≈¥’ º≈‡ ’¬ ·≈–

ª√–‚¬™πå∑’Ë§“¥«à“®–‰¥â√—∫®“°°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡‚§√ß°“√·ª≈ßÀπ’È‡ªìπ∑ÿπ

(¢)  √ÿª√“¬°“√¬àÕ¢Õßß∫°“√‡ß‘π¢Õßªï∑’Ë∑”‚§√ß°“√·ª≈ßÀπ’È‡ªìπ∑ÿπ ÷́Ëß· ¥ß ‘π∑√—æ¬å

Àπ’È ‘π  à«π¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ √“¬‰¥â√«¡·≈–°”‰√¢“¥∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑

กลับหนาสารบัญ
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(§)  √ÿª√“¬°“√¬àÕ¢Õßß∫°“√‡ß‘πª√–®”ªï∑’Ëºà“π°“√µ√«® Õ∫®“°ºŸâ Õ∫∫—≠™’·≈â«

¬âÕπÀ≈—ß “¡ªï≈à“ ÿ¥°àÕπªï∑’Ë∑”‚§√ß°“√·ª≈ßÀπ’È‡ªìπ∑ÿπ ÷́Ëß· ¥ß ‘π∑√—æ¬å Àπ’È ‘π  à«π¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ

√“¬‰¥â√«¡ ·≈–°”‰√¢“¥∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑ „π°√≥’∑’Ë∫√‘…—∑®—¥µ—Èß‰¡à§√∫ “¡ªï „Àâ √ÿª√“¬°“√¬àÕ¥—ß°≈à“«

¬âÕπÀ≈—ßµ“¡®”π«π√Õ∫ªï∫—≠™’∑’Ë¡’

(ß) ™◊ËÕ ∑’ËÕ¬Ÿà·≈–®”π«πÀπ’È¢Õß‡®â“Àπ’È·µà≈–√“¬∑’Ë∫√‘…—∑ª√– ß§å®–ÕÕ°Àÿâπ„À¡à‡æ◊ËÕ

™”√–Àπ’Èµ“¡‚§√ß°“√·ª≈ßÀπ’È‡ªìπ∑ÿπ ∑—Èßπ’È Àπ’Èπ—ÈπµâÕß¡’À≈—°∞“π·≈–Õ“®°”Àπ¥®”π«π‡ß‘π‰¥â‚¥¬

·πàπÕπ ·≈–„π°√≥’∑’Ë‡®â“Àπ’Èπ—Èπ‡ªìπ°√√¡°“√ À√◊ÕºŸâ®—¥°“√ À√◊Õ√ÕßºŸâ®—¥°“√¢Õß∫√‘…—∑ ‡ªìπºŸâ∂◊ÕÀÿâπ

∑’Ë∂◊ÕÀÿâπ‡°‘π°«à“√âÕ¬≈– ‘∫¢Õß®”π«πÀÿâπ∑’Ë¡’ ‘∑∏‘ÕÕ°‡ ’¬ß∑—ÈßÀ¡¥¢Õß∫√‘…—∑ À√◊Õ‡ªìπ§Ÿà ¡√ À√◊Õ∫ÿµ√

∑’Ë¬—ß‰¡à∫√√≈ÿπ‘µ‘¿“«–¢Õß∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«¢â“ßµâπ „Àâ√–∫ÿ∞“π–¢Õß‡®â“Àπ’È‡™àπ«à“π—Èπ‰«â‚¥¬™—¥‡®π¥â«¬

°“√π—∫®”π«πÀÿâπ¥—ß°≈à“« „Àâπ—∫√«¡Àÿâπ∑’Ë∂◊Õ‚¥¬§Ÿà ¡√ ·≈–∫ÿµ√∑’Ë¬—ß‰¡à∫√√≈ÿ

π‘µ‘¿“«–¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¥â«¬

(®) ™◊ËÕ·≈–®”π«πÀπ’È¢Õß‡®â“Àπ’È√“¬Õ◊Ëπ·µà≈–√“¬πÕ°®“°‡®â“Àπ’Èµ“¡ (ß) ∑’Ë¡’®”π«π

Àπ’È Ÿß ÿ¥Õ¬à“ßπâÕ¬ ‘∫≈”¥—∫

(©) ™π‘¥·≈–®”π«πÀÿâπ∑’Ë∫√‘…—∑®–ÕÕ°„À¡à‡æ◊ËÕ™”√–Àπ’È·°à‡®â“Àπ’È·µà≈–√“¬µ“¡‚§√ß°“√

·ª≈ßÀπ’È‡ªìπ∑ÿπ

(™) √“§“Àÿâπ∑’ËÕÕ°„À¡à·≈–À≈—°‡°≥±å„π°“√°”Àπ¥√“§“Àÿâπ

(Û) °“√ÕÕ°Àÿâπ„À¡à‡æ◊ËÕ™”√–Àπ’È·°à‡®â“Àπ’Èµ“¡‚§√ß°“√·ª≈ßÀπ’È‡ªìπ∑ÿπµâÕß‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘

®“°∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ¥â«¬§–·ππ‡ ’¬ß‰¡àπâÕ¬°«à“ “¡„π ’Ë¢Õß®”π«π‡ ’¬ß∑—ÈßÀ¡¥¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∑’Ë¡“

ª√–™ÿ¡·≈–¡’ ‘∑∏‘ÕÕ°‡ ’¬ß≈ß§–·ππ

¢âÕ Ú ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ·≈â« „Àâ∫√‘…—∑‡ªî¥‡º¬ √ÿª√“¬°“√¬àÕ¢Õß‚§√ß°“√

·ª≈ßÀπ’È‡ªìπ∑ÿπµ“¡¢âÕ Ò (Ú) ‚¥¬ªî¥ª√–°“» ≥ ∑’Ë∑”°“√ ”π—°ß“π·Ààß„À≠à·≈– ”π—°ß“π “¢“

¢Õß∫√‘…—∑ (∂â“¡’) ‚¥¬‰¡à™—°™â“

§«“¡„π«√√§Àπ÷Ëß¡‘„Àâπ”¡“„™â∫—ß§—∫ „π°√≥’∑’Ë¡’°Æ √–‡∫’¬∫ À√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫Õ◊Ëπµ“¡°ÆÀ¡“¬

«à“¥â«¬À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å°”Àπ¥„Àâ∫√‘…—∑∑’Ë¡’À≈—°∑√—æ¬å®¥∑–‡∫’¬π„πµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫°“√ÕÕ°Àÿâπ‡æ‘Ë¡∑ÿπ ÷́Ëß¡’√“¬°“√‰¡àπâÕ¬°«à“∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π

¢âÕ Ò (Ú) ·≈–∫√‘…—∑‰¥âªØ‘∫—µ‘µ“¡°Æ √–‡∫’¬∫ À√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫π—Èπ·≈â«
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¢âÕ Û „Àâ∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑ÿπ™”√–·≈â«¢Õß∫√‘…—∑ ‚¥¬·π∫ ”‡π“‚§√ß°“√

·ª≈ßÀπ’È‡ªìπ∑ÿπæ√âÕ¡ ”‡π“‡Õ° “√À≈—°∞“π°“√™”√–‡ß‘π§à“Àÿâπ‚¥¬°“√·ª≈ßÀπ’È‡ªìπ∑ÿπ·≈–∫—≠™’√“¬™◊ËÕ

ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡©æ“–Àÿâπ∑’ËÕÕ°„À¡àµ“¡‚§√ß°“√·ª≈ßÀπ’È‡ªìπ∑ÿπ

„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π∫—π∑÷°®”π«πÀÿâπ∑’ËÕÕ°„À¡àµ“¡‚§√ß°“√·ª≈ßÀπ’È‡ªìπ∑ÿπ‰«â„π∑–‡∫’¬π¥â«¬

„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë ÚÛ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙÙ

Õ¥‘»—¬  ‚æ∏“√“¡‘°

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ßæ“≥‘™¬å

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™â°Æ°√–∑√«ß©∫—∫π’È §◊Õ ‚¥¬∑’Ë¡“µ√“ ıÙ/Ò ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∫√‘…—∑

¡À“™π®”°—¥ æ.». ÚıÛı ´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙÙ

∫—≠≠—µ‘„Àâ¡’°“√ÕÕ°Àÿâπ„À¡à‡æ◊ËÕ™”√–Àπ’Èµ“¡‚§√ß°“√·ª≈ßÀπ’È‡ªìπ∑ÿπ„π°√≥’∑’Ë∫√‘…—∑ª√—∫‚§√ß √â“ßÀπ’È‰¥â ‚¥¬°“√ÕÕ°

Àÿâπ„À¡à¥—ß°≈à“«µâÕß‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¥â«¬§–·ππ‡ ’¬ß‰¡àπâÕ¬°«à“ “¡„π ’Ë¢Õß®”π«π‡ ’¬ß∑—ÈßÀ¡¥

¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ÷́Ëß¡“ª√–™ÿ¡·≈–¡’ ‘∑∏‘ÕÕ°‡ ’¬ß≈ß§–·ππ ·≈–„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

®÷ß®”‡ªìπµâÕßÕÕ°°Æ°√–∑√«ßπ’È
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เร่ือง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  
พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  (ฉบับที่  ๘) 
พ.ศ.  ๒๕๕๒  ลงวันที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๓ แต่งตั้งให้ 
(๑) ผู้อํานวยการกองทะเบียนธุรกิจ  ผู้อํานวยการกองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ  

ผู้อํานวยการกองข้อมูลธุรกิจ  ผู้อํานวยการกองกํากับบัญชีธุรกิจ  ผู้อํานวยการกองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ  
ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย  ผู้อํานวยการกองธรรมาภิบาลธุรกิจ  และข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงานซ่ึงมีอายุราชการไม่น้อยกว่า  ๕  ปี  และระดับชํานาญงานข้ึนไป  ประเภทวิชาการ 
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  ในกองทะเบียนธุรกิจ  กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ  กองข้อมูลธุรกิจ  
กองกํากับบัญชีธุรกิจ  กองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ  สํานักกฎหมาย  และกองธรรมาภิบาลธุรกิจ  กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ทั่วราชอาณาจักร 

(๒) ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการไม่น้อยกว่า  ๕  ปี
และระดับชํานาญงานข้ึนไป  ประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไป  ในสังกัดสํานักงานพาณิชย์จังหวัด
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตจังหวัดนั้น 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
อภิรดี  ตันตราภรณ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

กลับหนาสารบัญ



หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

ประกาศกระทรวงพาณิชย ์
เรื่อง  กําหนดแบบพิมพ์  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน  หน่วยราชการต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ  ซ่ึงได้แก่  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กรมสรรพากร  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
และสํานักงานประกันสังคม  จึงได้บูรณาการในการบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ  
และเพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาระบบการออกหนัง สือรับรองนิติ บุคคลทางอิเ ล็กทรอนิกส์   
(e-Certificate)  ขึ้นอีกวิธีหนึ่ง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ประกอบกับความในข้อ  ๑  และข้อ  ๕  
แห่งกฎกระทรวง  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ลงวันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกวา่  “ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  กําหนดแบบพิมพ์  (ฉบับที่  ๗) 
พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  กําหนดแบบพิมพ์  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  

ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  และ  (๓)  ของข้อ  ๓  แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์  ฉบับที่  ๕  

(พ.ศ.  ๒๕๓๙)  เรื่อง  กําหนดแบบพิมพ์  ลงวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๑)  รายการจดทะเบียนบริษทัให้ใช้แบบ  บมจ.005  ที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 
  (๓)  คําขอจดทะเบียนให้ใช้แบบ  บมจ.101  ที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้” 
ข้อ ๕ ผู้ที่ประสงค์จะขอให้นายทะเบียนออกหนังสือรับรองรายการใดที่จดทะเบียนไว้ตามแบบ

คําขอ  บมจ.101  หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนเลิกและชําระบัญชีตามแบบคําขอ  บมจ.102 
โดยออกเป็นหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้แบบที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๖ คําขอจดทะเบียนหรือคําขอจดทะเบียนเลิกและชําระบัญชีที่ได้ยื่นไว้ต่อนายทะเบียน
ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียนให้ถือว่าเป็นคําขอที่ได้ยื่น
ตามประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
กิตติรัตน์  ณ  ระนอง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์

กลับหนาสารบัญ



แบบ บมจ. 005 หนา ________ ของจํานวน ______หนา 
 เอกสารประกอบคําขอที่ _____________  

  
 บริษัท ___________________________________________________________จํากัด (มหาชน) 

 ทะเบียนเลขท่ี_______________________________  

ไดจดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยมีรายการดังตอไปนี้ 

ขอ 1. ทุนชําระแลวเปนเงินท้ังส้ิน _________________________________________________________________________บาท 

 ( __________________________________________________________________________ ) 

ขอ 2. จํานวนหุนท่ีจําหนายไดทั้งหมด ______________________________________________________________________ หุน 

 ( __________________________________________________________________________ ) 

โดยแยกออกเปน 

(ก) หุนที่ชําระคาหุนเปนตัวเงิน 

หุนสามัญ__________________________________________หุน ( _____________________________________ ) 

หุนบุริมสิทธิ________________________________________หุน ( _____________________________________ ) 

(ข) หุนที่ชําระคาหุนดวยทรัพยสินอื่นนอกจากตัวเงิน 

หุนสามัญ__________________________________________หุน ( _____________________________________ ) 

หุนบุริมสิทธิ________________________________________หุน ( _____________________________________ ) 

(ค) หุนที่ชําระคาหุนดวยส่ิงอื่น นอกจากที่ระบุไวใน (ก) และ (ข) 

หุนสามัญ__________________________________________หุน ( _____________________________________ ) 

หุนบุริมสิทธิ________________________________________หุน ( _____________________________________ ) 

 

มีรายละเอียดเกี่ยวกับการตีราคาทรัพยสินและการชําระคาหุนตาม (ข) และ (ค) ดังเอกสารแนบ  

จํานวน ___________ แผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (ลงลายมือชื่อ) _________________________________________ ผูขอจดทะเบียน 

 ( _________________________________________ ) 

 



แบบ บมจ. 005 หนา ................. ของจํานวน .............หนา 
 เอกสารประกอบคําขอที่ ...........................  

 บริษัท ........................................................................................................................จํากัด (มหาชน) 

 ทะเบียนเลขที่................................................................ 

ขอ 3. กรรมการบริษัทมีจํานวน ....................... คน ซึ่งมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร ..............................คน และมีถ่ินที่อยูนอกราชอาณาจักร 

 ........................................ คน ดังนี้ (กรณีกรรมการเปนชาวตางประเทศ ใหระบุชื่อและที่อยูเปนภาษาตางประเทศกํากับดวย) 

(   ) ชื่อ .............................................................................................................................................สัญชาติ.....................................................  
 เกิดวันที่..................... เดือน.....................................พ.ศ.......................................  อยูบานเลขที่ ...............................................................  
 หมูที่ ..........................ตรอก/ซอย .......................................................................... ถนน ............................................................................  
 ตําบล/แขวง ........................................................................................ อําเภอ/เขต ......................................................................................  
 จังหวัด .....................................................................................ประเทศ ......................................................................................................  

 (ลงลายมือชื่อ) ...........................................................................  

(   ) ชื่อ .............................................................................................................................................สญัชาติ.....................................................  
 เกิดวันที่..................... เดือน.....................................พ.ศ.......................................  อยูบานเลขที่ ...............................................................  
 หมูที่ ..........................ตรอก/ซอย .......................................................................... ถนน ............................................................................  
 ตําบล/แขวง ........................................................................................ อําเภอ/เขต ......................................................................................  
 จังหวัด .....................................................................................ประเทศ ......................................................................................................  

 (ลงลายมือชื่อ) ...........................................................................  

(   ) ชื่อ .............................................................................................................................................สญัชาติ.....................................................  
 เกิดวันที่..................... เดือน.....................................พ.ศ.......................................  อยูบานเลขที่ ...............................................................  
 หมูที่ ..........................ตรอก/ซอย .......................................................................... ถนน ............................................................................  
 ตําบล/แขวง ........................................................................................ อําเภอ/เขต ......................................................................................  
 จังหวัด .....................................................................................ประเทศ ......................................................................................................  

 (ลงลายมือชื่อ) ...........................................................................  

(   ) ชื่อ .............................................................................................................................................สัญชาติ.....................................................  
 เกิดวันที่..................... เดือน.....................................พ.ศ.......................................  อยูบานเลขที่ ...............................................................  
 หมูที่ ..........................ตรอก/ซอย .......................................................................... ถนน ............................................................................  
 ตําบล/แขวง ........................................................................................ อําเภอ/เขต ......................................................................................  
 จังหวัด .....................................................................................ประเทศ ......................................................................................................  

 (ลงลายมือชื่อ) ...........................................................................  

(   ) ชื่อ .............................................................................................................................................สญัชาติ.....................................................  
 เกิดวันที่..................... เดือน.....................................พ.ศ.......................................  อยูบานเลขที่ ...............................................................  
 หมูที่ ..........................ตรอก/ซอย .......................................................................... ถนน ............................................................................  
 ตําบล/แขวง ........................................................................................ อําเภอ/เขต ......................................................................................  
 จังหวัด .....................................................................................ประเทศ ......................................................................................................  

 (ลงลายมือชื่อ) ...........................................................................  

 

 (ลงลายมือช่ือ)............................................................................................ผูขอจดทะเบียน 

 (............................................................................................) 

หมายเหตุ  กรณีจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการใหลงลายมือชื่อเฉพาะกรรมการที่เขาใหม 



แบบ บมจ. 005  หนา..............ของจํานวน....................หนา  
เอกสารประกอบคําขอที่...............................  

บริษัท ...................................................................................... จํากัด (มหาชน)  

ทะเบียนเลขท่ี.............................................................. 

  

ขอ 4. กรรมการบริษัทซึ่งมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท และขอจาํกัดอํานาจตามทีร่ะบุไวในขอบังคับของบริษัท  

        4.1 ชื่อ และจํานวนกรรมการซึง่มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท มีดังตอไปนี้ 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

4.2 ขอจาํกัดอาํนาจกรรมการตามทีร่ะบุไวในขอบังคับ มีดังตอไปนี ้
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
 

ขอ 5. รายละเอียดขอมูลเก่ียวกับลูกจางของบริษัท (เฉพาะกรณีจัดตั้งบริษัท) 
5.1 ปจจุบันมีลูกจางรวมทั้งสิ้น................................... คน    คาจางโดยประมาณเดือนละ .......................................บาท  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) สํานักงานแหงใหญ จํานวน.............................คน   
(2) สํานกังานสาขา ................จาํนวน ................ คน 

                   มีลูกจางทํางานตั้งแต 1 คนขึ้นไป เม่ือวันที่ ............... เดือน ..........................................ป.................................. 
 

5.2 ผูรบัเหมาชวงในกิจการของสถานประกอบการ (ตามขอ 5.1)     �     มี        �    ไมมี 
              (ในกรณีมีผูรับเหมาชวง ระบุช่ือ ที่อยูของผูรับเหมาชวง ประเภทของงานที่รับเหมาชวงและจํานวนลูกจาง 

 ของผูรับเหมาชวงแตละราย) 
 (1).......................................................................................................................................................................... 
 (2).........................................................................................................................................................................   

 

 

 (ลงลายมือช่ือ) ...............................................................ผูขอจดทะเบียน 

                                          (............................................................... )  
 

 



แบบ บมจ. 005  หนา..............ของจํานวน....................หนา  
เอกสารประกอบคําขอที่...............................  

บริษัท ...................................................................................... จํากัด (มหาชน)  

ทะเบียนเลขท่ี.............................................................. 
 

ขอ 6. สํานักงานของบริษัท  

6.1 สํานักงานแหงใหญ เลขรหัสประจําบาน     � � � �-� � � � � �-� ตั้งอยูเลขที่ .................................. 

อาคาร ........................................................ หองเลขที ่..................... ช้ันที่.............หมูบาน...................................................... 
หมูที่ ................ ตรอก/ซอย ........................................................ ถนน ................................................................................... 
ตาํบล/แขวง  ..............................................  อําเภอ/เขต  .......................................จังหวัด.......................................................
รหัสไปรษณีย .................................. หมายเลขโทรศัพท .........................................หมายเลขโทรสาร ...................................... 
E-mail ................................................. 
 

6.2 สํานักงานสาขาของบริษัทมีจํานวน ............................ แหง ดังตอไปนี้ 

สาขาที่ ....................... เลขรหัสประจําบาน         � � � �-� � � � � �-�  ตั้งอยูเลขที่ ................................ 

อาคาร ........................................................ หองเลขที ่..................... ช้ันที่............ หมูบาน. .................................................... 

หมูที่ ................ ตรอก/ซอย ........................................................ ถนน ................................................................................... 

ตาํบล/แขวง  ..............................................  อําเภอ/เขต  .......................................จังหวัด....................................................... 

ประเทศ....................................................... รหัสไปรษณีย .................................. หมายเลขโทรศัพท ..................................... 

หมายเลขโทรสาร......................................... E-mail ................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  (ลงลายมือช่ือ) ...............................................................ผูขอจดทะเบียน 

                                           (............................................................... )  

 



 

 

คําขอจดทะเบียน  
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

เฉพาะเจาหนาที่ 
คําขอที ่

บริษัท_______________________________________________ จํากดั (มหาชน)  
รับวันที่  
ทะเบียนเลขที ่

ผูขอจดทะเบียน 

ขาพเจา __________________________________________________________________________  ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัท/กรรมการบริษัท  
ที่อยูและสถานที่ตดิตออยูเลขที_่___________ หมูที่ ______ ตรอก/ซอย____________________________________________________ 
ถนน ____________________________ ตําบล/แขวง__________________________อําเภอ/เขต _______________________________ 
จังหวัด ___________________________________ ประเทศไทย โทร. ____________________________________________________ 

ขอ 
จดทะเบียน 

 
 หนังสือบริคณหสนธิ ตามมาตรา 19  
 แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิกอนจดทะเบียนเปนบริษัท ขอ___________ ตามมาตรา 19 หรือมาตรา 20  
 จัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด ตามมาตรา 39   
 เปลี่ยนแปลงกรรมการ ตามมาตรา 40 (เขา ___________ คน ออก ________ คน)  
 เปลี่ยนแปลงชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมอืชื่อแทนบริษัทและขอจํากัดอํานาจกรรมการ ตามมาตรา 40 
 เปลี่ยนแปลงสํานักงาน (สํานักงานใหญ/สํานักงานสาขาที่_______________) ตามมาตรา 40 หรือมาตรา 48 
 แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 1 (ชื่อบริษัท) ตามมาตรา 31  
 แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงค) ตามมาตรา 31  
 แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 (เพิ่มทุน/ลดทนุจดทะเบียน) ตามมาตรา 136 หรือมาตรา 140  
 แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 5 (จังหวัดที่ตั้งสํานักงาน) ตามมาตรา 31 
 มติลดทุน ตามมาตรา 139 เปลี่ยนแปลงทุนชําระแลว (เพิม่ทุน/ลดทุน) ตามมาตรา 138 หรือมาตรา 142  
 แกไขเพิ่มเติมขอบังคับ (ขอ____________ ) ตามมาตรา 31  
 ควบบริษัท ตามมาตรา 151  
 แปรสภาพบริษัทเอกชนเปนบริษัทมหาชนจํากัด ตามมาตรา 183  
 อื่นๆ__________________________________________________________________________________________ 

ขอมีเลข
ประจําตัว 

 ขอมีเลขประจาํตัวผูเสียภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร  โดยขอใหจัดสงบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรไปท่ีสํานกังานแหงใหญ 
ของบริษัทตามท่ีไดจดทะเบียนไว 

 ขอมีเลขท่ีบัญชีนายจาง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
 ขอสงสําเนาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ตามพระราชบญัญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (กรณีมีลูกจางตั้งแต 10 คน ขึ้นไป) 

ขอ 
จดทะเบียน 

ตาม 

  
 มติที่ประชุม                      คณะกรรมการ               สามัญผูถือหุน                วสิามัญผูถือหุน     คร้ังที่ _________________  
 ประชุมเมื่อวันที่  _________________________________  
 ใบลาออกจากตําแหนงกรรมการของ___________________________________________________________________________ 
ลงวันที่ ________________________ ถึงบริษัทเมื่อวันที่ ___________________________________________________________ 

 ใบมรณบัตรของ _______________________________________________ เลขที่ ______________________________________  
 ลงวันที่ ___________________________________________________ ออกให ณ ______________________________________ 

 อื่น ๆ  ___________________________________________________________________________________________ 
                                  
                                   คาํรับรองของผูรับรองลายมือช่ือ          
ขอรับรองวา ผูขอจดทะเบียน/ผูเร่ิมจัดตั้ง/กรรมการของบริษัททุกคนไดลงลายมือ
ชื่อใน คําขอจดทะเบียน/เอกสารประกอบการจดทะเบียนตอหนาขาพเจาจริง              
         _________________________ 

( ____________________________________________ )  
นายทะเบยีน/ทนายความ/ผูสอบบัญช ี

ทะเบียนผูรับรองลายมือชื่อ เลขที่ _______________  

ขาพเจาขอรับรองวาการจดทะเบยีนครั้งนี้ไดดําเนินการถูกตองครบถวนตาม
กฎหมายและขอบังคับของบริษัท และรายการที่ระบุในคําขอจดทะเบียน 
ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
                                  วันที่  __________________________ 
                      ลายมือช่ือผูเร่ิมจัดตั้ง/กรรมการ/ผูขอจดทะเบียน 

  
____________________________________________ 

( ___________________________________________ )  

บันทึก 
การจดทะเบียน 

บันทึกการจดทะเบียน  
ไดรับคาธรรมเนียมแลว จาํนวน ___________________________ บาท  
และรบัจดทะเบียน เมื่อวันที่ ________________________________ 

 
ลงชื่อ ___________________________________________ พนักงานเจาหนาที ่

                                           ( __________________________________________ ) 
                                  ลงชือ่ __________________________________________  นายทะเบียน 
                                           ( __________________________________________ )  

 

แบบ บมจ. 101 



ที ่                                                                        กรมพัฒนาธรุกจิการคา้  กระทรวงพาณชิย ์
                                                                                                                                                                         
              
                                            หนังสอืรับรอง 

 

 ขอรับรองวา่บรษัิท ....................................................................................................... จํากดั(มหาชน)        
ไดจ้ดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจํากดั  เมือ่วนัที ่ .......................................................... 
ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่ ..................................................... ไดรั้บเลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร  ตามประมวลรัษฎากร 
เลขที ่..........................................................  และเลขทีบ่ญัชนีายจา้ง ตามพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533 
เลขที ่............................................. ปรากฏขอ้ความในรายการตามเอกสารทะเบยีนนติบิคุคล ณ วนัออกหนังสอืนี ้ดงันี ้ 
 
1. กรรมการของบรษัิทมจํีานวน ......................  คน  คอื 

(1) ....................................................................... (2) ........................................................................ 
(3) ....................................................................... (4) ........................................................................  
(5) ....................................................................... (6) ........................................................................  
(7) ....................................................................... (8) ........................................................................  
(9) ....................................................................... (10) ......................................................................  
(11) ..................................................................... (12) ......................................................................  
 

2. อํานาจกรรมการและขอ้จํากดัอํานาจกรรมการ 
2.1 ชือ่และจํานวนกรรมการ ซึง่มอํีานาจลงลายมอืชือ่แทนบรษัิท คอื .................................................................  

                     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  
                     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  
                     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  

2.2 ขอ้จํากดัอํานาจกรรมการ คอื ...............................................................................................................               
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 3. ทนุ     
3.1 ทนุจดทะเบยีน ....................................... บาท (................................................................................) 
3.2 ทนุชําระแลว้ .......................................... บาท (................................................................................) 

  4. สํานักงานใหญข่องบรษัิทตัง้อยูเ่ลขที.่..………………...……..………………………………………………………………………….. 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  

5. วัตถุทีป่ระสงคข์องบรษัิทมหาชนจํากัดนี้ม…ี…..…....ขอ้   ดังปรากฏในสําเนาเอกสารแนบทา้ยหนังสอืรับรองนี้        
   จํานวน.…………แผน่ โดยมลีายมอืชือ่นายทะเบยีนซึง่รับรองเอกสาร และประทบัตรากรมพัฒนาธรุกจิการคา้เป็นสําคญั   
 
 

  ออกให ้  ณ   วนัที ่............................................................ 
 

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

 
      (................................................................................) 

                      นายทะเบยีน 

 



ที ่                                                                      กรมพัฒนาธรุกจิการคา้  กระทรวงพาณชิย ์
                                                                                                                                                                         
              
                                            หนังสอืรับรอง 

 
 ขอรับรองวา่บรษัิท ....................................................................................................... จํากดั(มหาชน)        
ไดจ้ดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจํากดั  เมือ่วนัที ่ .......................................................... 
ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่ ..................................................... ไดรั้บเลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร  ตามประมวลรัษฎากร 
เลขที ่..........................................................  และเลขทีบ่ญัชนีายจา้ง ตามพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533 
เลขที ่............................................. ปรากฎขอ้ความในรายการตามเอกสารทะเบยีนนติบิคุคล ณ วนัออกหนังสอืนี ้ดงันี ้ 
 
1. กรรมการของบรษัิทมจํีานวน ......................  คน  คอื 

(1) ....................................................................... (2) ........................................................................ 
(3) ....................................................................... (4) ........................................................................  
(5) ....................................................................... (6) ........................................................................  
(7) ....................................................................... (8) ........................................................................  
(9) ....................................................................... (10) ......................................................................  
(11) ..................................................................... (12) ......................................................................  

2. อํานาจกรรมการและขอ้จํากดัอํานาจกรรมการ 
2.1 ชือ่และจํานวนกรรมการ ซึง่มอํีานาจลงลายมอืชือ่แทนบรษัิท คอื .................................................................  

                     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  
                     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  
                     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  

2.2 ขอ้จํากดัอํานาจกรรมการ คอื ...............................................................................................................               
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 3. ทนุ     
3.1 ทนุจดทะเบยีน ....................................... บาท (................................................................................) 
3.2 ทนุชําระแลว้ .......................................... บาท (................................................................................) 

  4. สํานักงานใหญข่องบรษัิทตัง้อยูเ่ลขที.่..………………...……..………………………………………………………………………….. 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  

5. วัตถุทีป่ระสงคข์องบรษัิทมหาชนจํากัดนี้ม…ี…..…....ขอ้  ดังปรากฏในสําเนาเอกสารแนบทา้ยหนังสอืรับรองนี้     
จํานวน.…………แผน่   โดยมลีายมอืชือ่นายทะเบยีนซึง่รับรองเอกสารเป็นสําคญั   

 

 
  ออกให ้  ณ   วนัที ่............................................................ 

 
 

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

      (................................................................................) 
                      นายทะเบยีน 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

กรมพัฒนาธุรกจิกาคา้  Department of Business Development 

Ref :YYPPOOTXXXXXXC 



 

 
 

 

 
                          

กรมพัฒนาธุรกิจกาคา  Department of Business Development

Ref :YYPPOOTXXXXXXC 

 

 

 
ที่                                                                                                    กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย 
                                                                                                                                    

              

                                              หนังสือรับรอง 
 

 ขอรับรองวา บรษัิท ………………………………………………………………………………………………… จํากัด (มหาชน) 
ทะเบียนเลขที่  .................................. ไดจดทะเบียนเลิกและชาํระบัญชบีริษัท ตามกฎหมายวาดวยบรษัิทมหาชนจํากัด 
โดยมีรายการทีไ่ดจดทะเบียนไว ดังน้ี   
 
1. นายทะเบียนไดรับจดทะเบียนเลิกบริษัท เม่ือวันที่  ............................... 
    และรับจดทะเบียนเสรจ็การชําระบัญชี เม่ือวันที่   ................................  
2. ผูชําระบัญชขีอง บริษัท  มี จํานวน ............... คน ดังน้ี คอื 

(1) ....................................................................... (2) ........................................................................ 
(3) ....................................................................... (4) ........................................................................  

3. ในกรณีที่มผีูชําระบัญชหีลายคน ผูชําระบัญชีแตละคนจะกระทําการใดๆ โดยลําพังได ในกรณีดังตอไปนี้ 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  
               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  
  4. สํานักงานของผูชําระบัญชี ตั้งอยูเลขที่  ………………………...……..………………………………………………………………… 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  

  
  ออกให   ณ   วันที่ ............................................................ 

 
 

 ................................................................................. 
 
      (................................................................................) 

                      นายทะเบียน 

 

 

 
 

 
 

 

 



กรมพัฒนาธุรกิจกาคา  Department of Business Development

Ref :YYPPOOTXXXXXXC 

ที่    กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย 

หนังสือรับรอง 

ขอรับรองวา บรษัิท ………………………………………………………………………………………………… จํากัด (มหาชน) 
ทะเบียนเลขที่  .................................. ไดจดทะเบียนเลิกและชาํระบัญชบีริษัท ตามกฏหมายวาดวยบรษัิทมหาชนจํากัด 
โดยมีรายการทีไ่ดจดทะเบียนไว ดังน้ี   

1. นายทะเบียนไดรับจดทะเบียนเลิกบริษัท เม่ือวันที่  ...............................
    และรับจดทะเบียนเสรจ็การชําระบัญชี เม่ือวันที่   ................................  
2. ผูชําระบัญชขีอง บริษัท  มี จํานวน ............... คน ดังน้ี คอื

(1) ....................................................................... (2) ........................................................................ 
(3) ....................................................................... (4) ........................................................................  

3. ในกรณีที่มผีูชําระบัญชหีลายคน ผูชําระบัญชีแตละคนจะกระทําการใดๆ โดยลําพังได ในกรณีดังตอไปนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

4. สํานักงานของผูชําระบัญชี ตั้งอยูเลขที่  ………………………...……..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

  ออกให   ณ   วันที่ ............................................................ 

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

      (................................................................................) 
   นายทะเบียน 



กลับหนาสารบัญ





































กลับหนาสารบัญ





" , 

b~8~ VI~mfltIJ4i 15fl1':i bbfl~b~8tl1'UlUfl1'.i:5'I9l6'i~b8fl6'11'.i 

b~ tJ d n'U fl1 ':i b?ltl8 'U1 tJ VltlVl~8 Vltln I?i 8'lJ '.i ~ '1l1'1ltl 
, '" 

81i'i'm.l1tl1~(911l1f'1d1111tllJ1m1 ~ct bb!;1~1I1(Wn (9)~ct bb~~'W'.i~':i1'UUqj1Q'~'U~';'VlllVl1'1ltl 

~lnl9l 'W.~.~ctmct 85'U~fmJ~~tllD':ifi~fl11fl1 fhVltlI9lVl~mfltIJ4i i5fl11bbfl~b~8tl1'U1tlfl1':i:5'I9l6'i~b€lfl6'111, 

-if8 (9) lV1CJm~fl'\.h:::fl1~mll'Vl~bUCJtlfl1':ifl1 b~€l~ VI~mfltIJ4i i5fl1'.i bbfl~b~€ltl1'Ultlfl1'.i 

:5'19l6'i~ b€l fl?ll':i b~tnn'U fll':i b6'1tl €l'1l1 CJVi'tlVl~8V1tl n I?i mJ ':i:::'1l1 '1ltl'1l €l~~b~11:5'I9l ~~ 'U~ ';'Vl11 Vl1'1ltl ~1 n I9l bbfl:::'U~';'Vl
1 .. 'U 'U 

-if€l ~ ltlfl11b6'1tl8'U1tJ~tl ~tlfJ VI~8~tlfJbbUfl~6'1m'W I?i€lU1~'Ul'UtlVl~eJ'tf·lf'l!;1119l'l1Vi'~b~1J 
:5'19l~~'U~';'Vl1JVll'1ltl~1nl9l VI~8'U~~'Vl1JVll'1ltl~lnl9l 6'i~b€lflt'l11b~ tJ'Jn'U fl11 b6'1tl8'U1tJVltl Vltln VI~ €lVltlnbbUfl.:J 

.. 'I '\J 'I \I 

6'1.f11'W1?i €lU1~"ll1"lltl~~€l.:J:5'l9lvll bbm~6'i~1VI bbri~l'Wfl~ltl f'ltIJ~ fl':i111 fll'H)ln'UVI~fl'Vl-r'l"lcJ bbfl~~ fll I9lVl~fl'Vl-r'l"lcJ 

~11Jfl~Vl1J1CJ11JldCJVI~fl'Vl-r'l"lcJ bb!;1~~fllI9lVl~fl'Vl-r'l"lcJ ~~1?i81u-d tl9ltJ6'i~1VIbbritl1CJ'Vl~ b U CJtlVl~.:J'IJ19l.fllfJ1tl~'UVll1tl 

'I1'U bbI?i1tl~6'i.:J1VI~l'11fl ~ltlf'ltIJ:; fl'.i11Jfll1fhn'UVI~fl'Vl-r'W cJbbi,,:; ~fl1I9lVl~fl'Vl-r'l"lcJ 

((9)) ~b~1J:5'I9l ~.:J'U~';'Vl1JVl1"lltl ~1 n 19l~~~ b6'1 tl €l'Ul fJ Vltl ~ eJelfll VI:W ~mJ '.i~"ll1 '1ltllVl6'i.:J bb'U 'U 
~ , 

~mI9lVl~fl'Vl-r'WcJtJ':i~f11~n1V1tll9l . 

(~) 'U~~'Vl1JVl1"lltl~1 nl9l~\ij:; b?ltl8"U1 fJVltl~8€lfllVI:w1?i €lU'.i ~'U1'UtllVI~ ~ bb'U'U '.i1 eN1tl-U81Jflfl1'.i , " 
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	พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ไฟล์หลัก)
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