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มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจํากัดคนเดียว พ.ศ. ....”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
“บริษัท” หมายความวา บริษัทจํากัดคนเดียวที่ไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
“บริษัทจํากัด” หมายความวา บริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
“เจาของบริษัท” หมายความวา บุคคลธรรมดาที่เปนเจาของเงินหรือทรัพยสินที่นํามาลงทุนในบริษัท
“นายทะเบียน” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา และใหหมายรวมถึงผูซึ่งอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการคามอบหมายดวย
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการของบริษัท
“สารวัตรใหญบัญชี” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา และใหหมายความรวมถึงผูซึ่งอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการคามอบหมายดวย ตามกฎหมายวาดวยการบัญชี
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“สารวัตรบัญชี” หมายความวา ผูซึ่งอธิบดีแตงตั้งใหเปนสารวัตรบัญชีประจําสํานักงานบัญชีประจําทองที่
ตามกฎหมายวาดวยการบัญชี
“เงินปนผล” หมายความวา ผลตอบแทนการลงทุนที่จายเปนตัวเงินใหแกเจาของบริษัท
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กํ า หนดค า ธรรมเนี ย มไม เ กิ น อั ต ราท า ยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ยกเว น ค า ธรรมเนี ย ม แต ง ตั้ ง พนั ก งานเจ า หน า ที่
และกําหนดกิจการอื่น ตลอดจนออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด 1
บททั่วไป
มาตรา 4 ใหจัดตั้งบริษัทตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ เรียกวา “บริษัท...จํากัด (คนเดียว)” และใหมีสภาพ
เปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นับตั้งแตไดจดทะเบียน
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการจดทะเบียน ใหเปนไปตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด
มาตรา 5 เจาของบริษัท หรือบริษัท จะถือเอาประโยชนจากบุคคลภายนอกจากขอความหรือรายการใดๆ
ที่บังคับ ใหต องจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ไมได จนกวานายทะเบีย นจะไดรับ จดทะเบียนเรียบรอยแลว
แตฝายบุคคลภายนอกจะถือเอาประโยชนเชนวานั้นได
มาตรา 6 บุคคลใดเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมแลว มีสิทธิตรวจ หรือคัดขอความในรายการจดทะเบียนหรือ
เอกสารที่น ายทะเบีย นเก็บรักษาไว หรือจะขอใหนายทะเบียนคัดสําเนาหรือถายเอกสารฉบับใดๆ พรอมดว ย
คํารับรองของนายทะเบียนวาถูกตอง หรือจะขอใหนายทะเบียนออกหนังสือรับรองรายการใดที่จดทะเบียนไวก็ได
ผู มีสว นได เ สี ย ของบริ ษัท เมื่ อได เ สีย คา ธรรมเนีย มตามที่กํา หนดในกฎกระทรวงแลว ชอบที่จ ะขอให
นายทะเบียนออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนนั้นใหก็ไดตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา 7 บริษัทตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ใชชื่อซึ่งตองมีคําวา “บริษัท...จํากัด (คนเดียว)” ในกรณีที่ใชชื่อเปนอักษรภาษาตางประเทศจะใช
คําซึ่งมีความหมายวาเปน “บริษัท...จํากัดโดยบุคคลคนเดียว” ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแทนก็ได
(2) แสดงชื่อ ที่ตั้งสํานักงาน และเลขทะเบียนบริษัทไวในจดหมาย ประกาศ ใบสงของ และใบเสร็จรับเงิน
(3) แสดงชื่อบริษัทไวในดวงตรา (ถามี)
(4) จัดใหมีปายชื่อไวหนาสํานักงานใหญ และสํานักงานสาขา (ถามี) และดําเนินการมิใหมีปายชื่อดังกลาว
ในกรณีที่ไมใชสถานที่นั้นเปนสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา หรือในกรณีที่จดทะเบียนเลิกบริษัทหรือสาขา
ของบริษัทแลว
การจัดใหมีหรือการดําเนินการมิใหมีปายชื่อตาม (4) ตองกระทําภายในสิบสี่วันนับแตวัน จดทะเบีย น
บริษัท หรือไมใชสถานที่นั้นเปนสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา หรือจดทะเบียนเลิกบริษัท หรือเลิกสาขา
แลวแตกรณี
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มาตรา 8 ถ านายทะเบี ยนเห็ นว า ชื่อของบริษัทใดที่ขอจดทะเบีย น ไมวาชื่อนั้น จะเปน ภาษาไทยหรือ
ภาษาตางประเทศ เหมือนหรือคลายกับชื่อของบริษัทตามพระราชบัญญัตินี้ หางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด
หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ที่ ยื่ น หรื อ ที่ จ ดทะเบี ย นไว ก อ น ให น ายทะเบี ย นปฏิ เ สธการขอจดทะเบี ย นนั้ น
และแจงใหผูขอจดทะเบียนทราบ
เมื่อปรากฏแกนายทะเบียนวาชื่อของบริษัทที่จดทะเบียนภายหลัง มีชื่อเหมือนหรือคลายกับชื่อของบริษัท
ที่ จ ดทะเบี ย นไปก อนแล ว ให น ายทะเบี ย นสั่ งใหบ ริษั ทที่จ ดทะเบีย นภายหลังแก ไขภายในสิ บ สี่ วัน นับ แตวัน ที่
นายทะเบียนมีคําสั่งและเมื่อพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวบริษัทไมแกไข นายทะเบียนสั่งใหเลิกบริษัทได
หมวด 2
การจัดตั้งบริษัท
มาตรา 9 บุ คคลคนหนึ่งอาจขอจั ดตั้งบริษัทตามพระราชบัญ ญัตินี้ไดห นึ่งบริษัท เวน แตเปน ไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 10 เจาของบริษัทรับผิดจํากัดเทาจํานวนทุนที่นํามาลงในบริษัท และมีหนาที่ตองชํา ระทุน
จดทะเบียนเต็มจํานวน
มาตรา 11 เจาของบริษัทตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) มีสัญชาติไทย
(3) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเคยตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดฐานฉอโกง โกงเจาหนี้ ยักยอก ความผิดเกี่ยวกับ
การคาตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน เวนแต
พนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันขอจัดตั้งบริษัท และ
(๕) ไมเคยตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุด หรือถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดฐานใหความชวยเหลือ
สนับสนุน หรือรวมประกอบธุรกิจ หรือมีอํานาจครอบงํากิจการ หรือมีอํานาจควบคุมบริษัท โดยแสดงออกวาเปน
ธุรกิจของตนแตเพียงผูเดียว หรือลงทุนแทนคนตางดาว เพื่อใหคนตางดาวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยง หรือฝาฝน
กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันขอจัดตั้งบริษัท
มาตรา 12 ในการขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ใหกรรมการที่เปนเจาของบริษัทหรือกรรมการที่ไดรับ
มอบหมายจากเจาของบริษัทดําเนินการจดทะเบียนบริษัท โดยมีรายการจดทะเบียนอยางนอย ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อบริษัทตามมาตรา 7 (๑)
(๒) ที่ตั้งสํานักงาน และที่ติดตอของบริษัท
(๓) ทุนจดทะเบียนใชเปนตัวเงินหรือชําระเปนทรัพยสินอื่นนอกจากตัวเงิน กรณีเปนทรัพยสินอื่นนอกจาก
ตัวเงิน จะตองแสดงเกณฑในการตีราคาทรัพยสินนั้นดวย
(๔) ชื่อ ที่ติดตอ และลายมือชื่อ ของเจาของบริษัท และกรรมการ
(๕) กําหนดวันเลิกกิจการ ในกรณีที่กําหนดวันเลิกกิจการไวลวงหนา
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(๖) ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดการบริษัท
(๖.๑) วัตถุประสงคของบริษัทซึ่งตองระบุประเภทธุรกิจโดยชัดแจง
(๖.๒) อํานาจหนาที่ของกรรมการ
(๖.๓) ขอบังคับของบริษัท
(6.4) ขอกําหนดอื่น (ถามี)
หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการจดทะเบียนแกไขรายการทางทะเบียนภายใน
สิบสี่วัน นับแตวันที่ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของบริษัท
มาตรา 13 ข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ต อ งไม ขั ด หรื อ แย ง กั บ รายการจดทะเบี ย นและบทบั ญ ญั ติ แ ห ง
พระราชบัญญัตินี้ และอยางนอยตองกําหนดเรื่องดังตอไปนี้
(1) การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง จํานวนกรรมการ อํานาจกรรมการ และบําเหน็จกรรมการ
(2) เงินปนผลและเงินสํารอง
(3) การบัญชี การเงิน
(4) การสอบบัญชี (ถามี)
(5) การใดๆ ที่ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาของบริษัทกอนการดําเนินการ
ในการแกไขขอบังคับ ใหกรรมการขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแตวันที่เจาของบริษัท
ใหความเห็นชอบเปนหนังสือ
มาตรา 14 ในกรณีที่บริษัทจัดตั้งสํานักงานสาขาเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทไมวาในหรือนอกราชอาณาจักร
ใหขอจดทะเบียนสํานักงานสาขากอนดําเนินการ
ในกรณีที่บริษัทเลิกสํานักงานสาขา ใหขอจดทะเบียนเลิกสํานักงานภายในสิบสี่วันนับแตวันเลิกสาขานั้น
มาตรา 15 บริษัทตองมีสมุดทะเบียนผูลงทุน ซึ่งอยางนอยมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ สัญชาติ ที่อยู อาชีพ ของผูลงทุน จํานวนเงินที่ใชลงทุนหรือที่ถือวาไดใชเปนการลงทุน
(๒) วัน เดือน ป ที่ไดลงทะเบียนเปนผูลงทุน
สมุดทะเบียนผูลงทุน ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาถูกตอง
มาตรา 16 ให บริ ษั ททํ าใบสํ า คั ญการลงทุ น โดยให กรรมการลงลายมื อชื่ อเองคนหนึ่ ง เป น อย า งน อย
ในใบสําคัญการลงทุน และมอบใหเจาของบริษัทถือไวเปนหลักฐานการลงทุน
ใบสําคัญการลงทุน อยางนอยตองมีรายการตอไปนี้
(๑) ชื่อบริษัท
(๒) มูลคาของเงินและทรัพยสินที่ลงทุน
(๓) ชื่อผูลงทุน
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หมวด 3
การบริหารจัดการ
มาตรา 17 เจาของบริษัทอาจแตงตั้งตนเองหรือบุคคลอื่นตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไปเปนกรรมการเพื่อบริหาร
จัดการตามขอบังคับบริษัท และอยูในความครอบงําของเจาของบริษัท
กรรมการตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(4) ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทําโดยทุจริต เวนแต
พนโทษมาแลวไมนอยกวาหาป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
(5) ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการหรือหนวยงานของรัฐ ฐานทุจริตตอหนาที่
(6) ไมเคยตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุด หรือถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดฐานใหความชวยเหลือ
สนับสนุน หรือรวมประกอบธุรกิจ หรือมีอํานาจครอบงํากิจการ หรือมีอํานาจควบคุมบริษัท โดยแสดงออกวาเปน
ธุรกิจของตนแตเพียงผูเดียว หรือลงทุนแทนคนตางดาว เพื่อใหคนตางดาวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยง หรือฝาฝน
กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว รวมทั้งผูซึ่งยินยอมใหบุคคลใดกระทําการดังกลาว เวนแต
พนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันขอจัดตั้งบริษัท
มาตรา 18 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 20 เวนแตขอบังคับจะกําหนดเปนอยางอื่น หลักเกณฑเกี่ยวกับ
กรรมการใหกําหนดไวดังตอไปนี้
(๑) กรรมการอาจไดรับการแตงตั้งหรือถอดถอนจากเจาของบริษัทเมื่อใดก็ได
(๒) กรรมการทุ กคนมี สิทธิ และหนา ที่เทาเทียมกัน ในการบริหารจัดการและการดําเนิน กิจ การทั้งปวง
ของบริษัท รวมถึงการทําหนาที่เปนตัวแทนของบริษัท
(๓) ขอหารือในการประชุมกรรมการใหตัดสินโดยเอาเสียงขางมากเปนใหญ
(๔) กรณีเจาของบริษัทเปนกรรมการคนเดียวของบริษัท ถึงแกความตาย ใหดําเนินการตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 มรดก
กรณีกรรมการถูกถอดถอนตาม (1) หรือไมมีกรรมการอื่นที่มีอํานาจกระทําการแทนได ใหเจาของบริษัท
ตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถูกถอดถอน
มาตรา 19 กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 17
(4) ถูกถอดถอนตามมาตรา 18 (1)
(5) ศาลมีคําสั่งใหออก
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มาตรา 20 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกเปนหนังสือ การลาออกมีผลนับแต
วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได
มาตรา 21 การดําเนินการดังตอไปนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาของบริษัท
(๑) ขาย ใหเชา แลกเปลี่ยน จําหนาย จาย หรือโอนโดยประการอื่นใด ซึ่งทรัพยสินจํานวนมากกวากึ่งหนึ่ง
ของบริษัทหรือตามที่กําหนดในขอบังคับ โดยที่ไมใชกิจการปกติของบริษัท
(๒) การเพิ่มทุนและการลดทุน
(๓) กิจกรรมอื่นใดนอกไปจากกิจการปกติของบริษัท
(๔) แกไขขอบังคับของบริษัท
ความเห็นชอบของเจาของบริษัทอาจทําไดโดยไมตองเขาประชุมรวมกับกรรมการ แตใหจัดทําเปนหนังสือ
ลงลายมือชื่อตนเอง หรือลายมือชื่อของผูไดรับมอบอํานาจแทนเจาของบริษัทก็ได
มาตรา 22 ในการดําเนินกิจการของบริษัท กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค
และขอบังคับ ดวยความซื่อสัตยสุจริตและดวยความระมัดระวังเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท
หนาที่ความซื่อสัตยสุจริตและความระมัดระวังตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการไมกระทําการใดที่มีผลผูกพันกับ
บริษัทโดยที่มีสวนไดเสียสวนตนขัดกับสวนไดเสียของบริษัท การไมกระทําการใดที่เปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท
เจาหนี้ของบริษัทอาจใชสิทธิเรียกรองในนามของตนเองแทนบริษัทในหนี้ของบริษัทได
มาตรา 23 กรรมการอาจเปนผูทําบัญชีหรือจัดใหมีผูทําบัญชี เพื่อจัดทํางบการเงินสงใหเจาของบริษัท
เห็นชอบเปนประจําทุกป
กรรมการต อ งเก็ บ รั กษาบั ญ ชี และงบการเงิน ไวให แกเจ าของบริษัทและนายทะเบี ย นเพื่ อเปด เผยแก
สาธารณะเปนระยะเวลาหาปนับจากวันปดบัญชี ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา 24 ใหบริษัทเปนผูมีหนาที่จัดทําบัญชี และตองจัดใหมีการทําบัญชีสําหรับการประกอบธุรกิจ โดยมี
รายละเอี ย ด หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นกฎหมายว าด ว ยการบั ญ ชี เท า ที่ ไ ม ขั ด ต อ บทบั ญ ญั ติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ และที่อธิบดีประกาศกําหนด
ใหบริษัทเริ่มทําบัญชี นับแตวันที่บริษัทไดรับจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย และตองปดบัญชีครั้งแรก
ภายในสิบสองเดือนนับแตวันเริ่มทําบัญชี และปดบัญชีทุกรอบสิบสองเดือน นับแตวันปดบัญชีครั้งกอน เวนแตไดรับ
อนุญาตจากสารวัตรใหญบัญชี หรือสารวัตรบัญชีตามมาตรา 25
ใหบริษัทจัดทํางบการเงิน และงบการเงินตองมีรายการยอตามที่อธิบดีประกาศกําหนด เวนแตกรณีที่ไดมี
กฎหมายเฉพาะกําหนดเพิ่มเติมจากรายการยอของงบการเงินที่อธิบดีกําหนดไวแลว ใหใชรายการยอตามที่กําหนดใน
กฎหมายเฉพาะนั้น
งบการเงินตองไดรับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต เวนแตอธิบดีโดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรี กําหนดยกเวนการมีผูสอบบัญชี
การยื่นงบการเงินใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
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มาตรา 25 ใหสารวัตรใหญบัญชีและสารวัตรบัญชีตามกฎหมายว าดวยการบัญชี มีอํานาจตามกฎหมาย
วาดวยการบัญชี กับบริษัทเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 26 ในขอบังคับบริษัทอาจกําหนดใหมีบุคคลภายนอกที่ไมใชกรรมการของบริษัทเปนกรรมการ
ตรวจสอบดวยก็ได โดยรวมประชุมเปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท หรือแยกเปนคณะกรรมการตรวจสอบ
ตางหากอีกคณะหนึ่งก็ได ซึ่งอาจรวมถึงการกําหนดอํานาจหนาที่ของกรรมการตรวจสอบ และหลักเกณฑและวิธีการ
ใดๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ เปนตน
กรรมการตรวจสอบตองเปนบุคคลธรรมดาตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไปมีหนาที่ตรวจสอบการดําเนินการทั้งปวงของ
บริษัท รวมถึงความเกี่ยวโยงกับกิจการอื่นที่เกี่ยวของกับบริษัทและการใหคําปรึกษา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของบริษัท
มาตรา 27 เวนแตจะมีบทบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้เปนอยางอื่น ความเกี่ยวพันระหวางกรรมการ
กับบริษัท และบริษัทกับบุคคลภายนอก ใหเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตัวแทน
หมวด 4
การจายเงินปนผล
มาตรา 28 การจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได ในกรณีที่บริษัทยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล
บริษัทอาจจายเงินปนผลใหแกเจาของบริษัทได เมื่อกรรมการเห็นวามีกําไรเพียงพอที่จะจายได
มาตรา 29 บริ ษั ท ต อ งจั ด สรรกํ า ไรสุ ท ธิ ป ระจํ า ป ส ว นหนึ่ ง ไว เ ป น ทุ น สํ า รองไม น อ ยกว า ร อ ยละห า
ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ
ของทุนจดทะเบียน เวนแตบริษัทจะมีขอบังคับหรือกฎหมายอื่นกําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวานั้น
มาตรา 30 ในกรณีที่บริษัทจายเงินปนผลใหเจาของบริษัทโดยฝาฝนมาตรา 28 หรือ มาตรา 29 เปนเหตุ
ใหเจาหนี้ของบริษัทเสียเปรียบ เจาหนี้จะฟองเจาของบริษัทใหคืนเงินปนผลที่ไดรับไปแลวก็ได โดยตองฟองภายใน
หนึ่งปนับแตเวลาที่เจาหนี้ทราบถึงการจายเงินปนผล หรือสิบปนับแตวันที่จายเงินปนผล
หมวด 5
การเพิ่มทุนและการลดทุน
มาตรา 31 บริษัทอาจเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัทจากจํานวนที่จดทะเบียนไวแลวได ดวยความเห็นชอบ
ของเจาของบริษัทตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด และตองนําความมาจดทะเบียนภายในสิบสี่
วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบ
มาตรา 32 อันทุนของบริษัทนั้นจะลดลงไปใหถึงต่ํากวาจํานวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไมได
เมื่ อบริษัทประสงค จะลดทุน ต องโฆษณาความประสงคนั้นในหนังสือพิมพอยางนอยหนึ่งคราวและตองมี
หนังสือบอกกลาวไปยังบรรดาผูซึ่งบริษัทรูวาเปนเจาหนี้ของบริษัท บอกใหทราบรายการซึ่งประสงคจะลดทุนลงและ
ขอใหเจาหนี้ผูมีขอคัดคานอยางหนึ่งอยางใดในการลดทุนนั้นสงคําคัดคานไปภายในสิบสี่วันนับแตวันที่บอกกลาวนั้น
ถาไมมีผูใดคัดคานภายในกําหนดเวลาสิบสี่วัน ก็ใหพึงถือวาไมมีการคัดคาน
ถาหากมีเจาหนี้คัดคาน บริษัทจะจัดการลดทุนลงไมได จนกวาจะไดใชหนี้หรือใหประกันเพื่อหนี้รายนั้นแลว
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หมวด 6
การแปรสภาพเปนบริษัทจํากัด
มาตรา 33 บริษัทอาจปรับโครงสรางการลงทุนโดยการแปรสภาพเปนบริษัทจํากัด ดังนี้
(๑) จัดหาผูรวมลงทุนหรือผูถือหุนใหครบเปนองคประกอบในการจัดตั้งบริษัทจํากัด
(๒) แจงความประสงคที่จะแปรสภาพเปนบริษัทจํากัด โดยประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่
อยางนอยหนึ่งคราว และมีหนังสือบอกกลาวไปยังบรรดาผูซึ่งรูวาเปนเจาหนี้ของบริษัทบอกใหทราบรายการที่
ประสงคจะปรับโครงสรางการลงทุนเปนบริษัทจํากัด และขอใหเจาหนี้ผูมีขอคัดคานอยางหนึ่งอยางใดในการปรับ
โครงสรางการลงทุนเปนบริษัทจํากัดนั้นสงคําคัดคานไปภายในสามสิบวันนับแตวันที่บอกกลาวนั้น
ถามีการคัดคานบริษัทจะปรับโครงสรางการลงทุนมิไดจนกวาจะไดชําระหนี้หรือใหประกันเพื่อหนี้นั้นแลว
มาตรา 34 ในกรณีไมมีการคัดคานหรือมีการคัดคานแตบริษัทไดชําระหนี้หรือใหประกันเพื่อหนี้นั้นแลว
ใหจัดประชุมผูรวมลงทุนดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) กํา หนดจํา นวนหุน สามั ญหรื อหุน บุริมสิทธิ รวมทั้งกําหนดสภาพ และบุริมสิทธิของหุน ซึ่งจะออก
และจัดสรรหุนของบริษัทที่แปรสภาพใหแกผูถือหุนของบริษัทจํากัด
(๒) ชื่อของบริษัทจํากัดที่แปรสภาพ โดยจะใชชื่อใหมหรือจะใชชื่อเดิมของบริษัทที่แปรสภาพก็ได
(๓) วัตถุประสงคของบริษัทจํากัด
(๔) ทุนของบริษัทจํากัด โดยจะตองมีทุนไมนอยกวาทุนชําระแลวของบริษัทที่แปรสภาพ
(๕) หนังสือบริคณหสนธิของบริษัทที่จําเปนตองแกไข ทั้งนี้ จะมีการแกไขเพิ่มทุนของบริษัทจํากัดภายหลัง
แปรสภาพแลวดวยก็ได
(๖) ขอบังคับของบริษัทจํากัด
(๗) เลือกตั้งกรรมการของบริษัทจํากัด
(๘) เลือกตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทจํากัด
(๙) เรื่องอื่นๆ ที่จําเปนในการแปรสภาพ (ถามี)
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับบริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย วาดวยการนั้นๆ มาใชบังคับโดยอนุโลม
0

0

มาตรา 35 ใหกรรมการบริษัทเดิมตองสงมอบกิจการ ทรัพยสิน บัญชีเอกสารและหลักฐานตางๆ ของ
บริ ษัทให แกคณะกรรมการบริ ษัทจํ า กัดภายในสิบ สี่วันนับ แตวัน ที่ไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ตามมาตรา 34
เสร็จสิ้นแลว
ในกรณีที่เจาของบริษัทยังไมไดโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน หรือทําเอกสารหลักฐานการใชสิทธิตางๆ ใหแก
บริ ษัท ให คณะกรรมการบริ ษัทจํา กั ดมี ห นังสือแจงใหโ อนกรรมสิทธิ์หรือทําเอกสารหลักฐานการใชสิทธิตางๆ
แลวแตกรณีใหแกคณะกรรมการบริษัทจํากัดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
มาตรา 36 คณะกรรมการบริษัทจํากัดตองขอจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทจํากัดตอนายทะเบียนตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ไดดําเนินการตามมาตรา 35 ครบถวนแลว
ในการขอจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด คณะกรรมการบริษัทจํากัดตองยื่นรายงานการประชุมแปรสภาพ
เป น บริ ษั ท จํ า กั ด ตามมาตรา 34 หนั ง สื อ บริ ค ณห ส นธิ ข อ บั ง คั บ และบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ถื อ หุ น พร อ มกั บ การขอ
จดทะเบียนดวย
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มาตรา 37 เมื่อนายทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดรับจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดแลว
ใหบริษัทเดิมหมดสภาพการเปนบริษัทตามพระราชบัญญัตินี้และใหนายทะเบียนหมายเหตุไวในทะเบียน
บริษัทจํากัดยอมไดไปทั้งทรัพยสิน หนี้ สิทธิ และความรับผิดของบริษัทเดิมทั้งหมด
หมวด 7
การเลิกบริษัท
มาตรา 38 บริษัทยอมเลิกกันดวยเหตุดังตอไปนี้
(๑) เมื่อเจาของบริษัทตาย เวนแตบริษัทตกทอดเปนมรดกแกทายาทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 6 มรดก และทายาทประสงคจะดําเนินธุรกิจตอไป
(๒) เมื่อเจาของบริษัทลมละลาย หรือตกเปนคนไรความสามารถ
(3) เมื่อสิ้นกําหนดเวลา หรือเมื่อมีกรณีหรือมีเงื่อนไข ตามที่ระบุในรายการจดทะเบียนเกิดขึ้นใหเปนเหตุ
เลิกบริษัท และเจาของบริษัทไมเห็นชอบใหมีการขยายกําหนดเวลาออกไป
(4) ศาลสั่งใหเลิกบริษัทตามที่มีผูรองขอ เพราะไมเริ่มทําการภายในปหนึ่งนับแตวันจดทะเบียนหรือหยุด
ทําการถึงปหนึ่งเต็ม หรือตามที่กฎหมายอื่นกําหนด
(5) เจาของบริษัทมีความประสงคใหเลิก
(6) นายทะเบียนสั่งใหเลิก
(7) เหตุอื่นใดตามกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่น
ทั้งนี้ ใหนําความมาจดทะเบียนเลิกภายในสิบสี่วันนั้บแตวันที่มีเหตุตามวรรคหนึ่งแลวแตกรณี
มาตรา 39 ในการเลิกบริษัท จะตองมีการตั้งผูชําระบัญชี กรณีมีขอบังคับกําหนดผูชําระบัญชีไว หรือศาล
มีคําสั่งตั้งผูชําระบัญชี ใหผูนั้นเปนผูชําระบัญชี
กรณีไมมีการตั้งผูชําระบัญชีไว ใหกรรมการดวยความยินยอมของเจาของบริษัท เปนผูชําระบัญชี
กรณีเจาของบริษัทไมแตงตั้งผูใดเปนผูชําระบัญชี ใหเจาของบริษัทเปนผูชําระบัญชี
มาตรา 40 เมื่อมีการเลิกบริษัท ใหคณะกรรมการสงมอบทรัพยสิน บัญชี และเอกสารหลักฐานตางๆ
ทั้งหมดของบริษัทใหแกผูชําระบัญชีภายในเจ็ดวันนับแตวันเลิก
มาตรา 41 การเลิกบริษัทใหมีผลนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิก แตถาการชําระบัญชียังไมเสร็จ
ใหถือวาบริษัทยังดํารงอยูเทาเวลาที่จําเปนเพื่อการชําระบัญชี
มาตรา 42 ในกรณีที่บริษัทเลิกโดยเหตุอื่นนอกจากเหตุลมละลาย ใหจัดการชําระบัญชีตามบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเทาที่ไมขัดตอบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ และที่อธิบดีประกาศกําหนด
หมวด 8
การถอนทะเบียนบริษัทราง
มาตรา 43 เมื่อปรากฎแกนายทะเบียนวาบริษัท มิไดทําการคาขาย หรือประกอบการงาน หรือไมมีตัว
ผูชําระบัญชีทําการอยูโดยพฤติการณดังตอไปนี้
(1) บริษัทใดมิไดสงงบการเงินนับแตปปจจุบันยอนหลังสามปติดตอกัน หรือ
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(2) บริษัทที่อยูระหวางชําระบัญชี แตผูชําระบัญชีมิไดทํารายงานการชําระบัญชี หรือมิไดยื่นจดทะเบียน
เสร็จการชําระบัญชีใหเสร็จสิ้นภายในสามปนับแตวันรับจดทะเบียนเลิกและนายทะเบียนไดสงหนังสือทางไปรษณีย
ตอบรับไปยังบริษัทและผูชําระบัญชีแจงใหดําเนินการเพื่อใหมีตัวผูชําระบัญชี หรือยื่นรายงานการชําระบัญชี หรือ
จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่สงหนังสือแลว แตผูชําระบัญชีมิไดปฏิบัติตาม
(3) เหตุอื่นที่เชื่อไดวาบริษัทมิไดประกอบการงาน
ทั้งนี้ เมื่อเปนพฤติการณตาม (1) หรือ (2) ใหนายทะเบียนขีดชื่อบริษัทนั้นออกจากทะเบียน การเปน
พฤติการณตาม (3) ใหนายทะเบียนมีหนังสือสงทางไปรษณียตอบรับไปยังบริษัท เพื่อสอบถามวายังทําการคาขาย
หรือประกอบการงานอยูหรือไม และแจงวาหากมิไดรับคําตอบภายในสามสิบวันนับแตวันที่สงหนังสือ จะไดโฆษณา
ในหนังสือพิมพเพื่อขีดชื่อนิติบุคคลนั้นออกเสียจากทะเบียน ถานายทะเบียนไดรับคําตอบจากบริษัทนั้นวา มิได
ทําการคาขายหรือประกอบการงานแลว หรือมิไดรับคําตอบภายในสามสิบวันนับแตวันที่สงหนังสือ ใหนายทะเบียน
โฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอยหนึ่งคราวและสงหนังสือบอกกลาวทางไปรษณียตอบรับไปยังบริษัทวา
เมื่อพนเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่สงหนังสือบอกกลาวบริษัทนั้นจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน เวนแตจะแสดงเหตุ
ใหเห็นเปนอยางอื่น
มาตรา 44 เมื่อสิ้นกําหนดเวลาที่แจงในหนังสือบอกกลาวตามมาตรา 43 แลว และบริษัทหรือผูชําระ
บัญชีมิไดแสดงเหตุใหเห็นเปนอยางอื่น นายทะเบียนจะขีดชื่อบริษัทนั้นออกจากทะเบียนก็ได ในการนี้ใหบริษัทนั้น
สิ้นสภาพความเปนนิติบุคคลตั้งแตเมื่อนายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน แตความรับผิดของกรรมการ และ
เจาของบริษัทมีอยูเทาไรก็ใหคงมีอยูอยางนั้นและจะเรียกบังคับไดเสมือนบริษัทนั้นยังมิไดสิ้นสภาพนิติบุคคล
มาตรา 45 ในระหว า งการดํ า เนิ น การถอนทะเบี ย นบริ ษั ท ร า ง หากปรากฏข อ เท็ จ จริ ง ดั ง ต อ ไปนี้
ใหนายทะเบียนพิจารณาระงับการขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียน
(๑) ภายในสามสิบวันนับแตวันที่สงหนังสือสอบถามการประกอบการงาน ถานายทะเบียนไดรับคําตอบ
จากบริษัทเปนหนังสือวายังคงทําการคาหรือประกอบการงานอยู
(๒) ภายในหนึ่ ง ร อยแปดสิ บ วั น นั บ แต วัน ที่ สง หนัง สื อแจ งให ดํา เนิ น การเพื่ อให มีตั ว ผูชํ า ระบั ญชี ห รื อ
ยื่นรายงานการชําระบัญชีหรือจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี ถาบริษัทหรือผูชําระบัญชีดําเนินการใหมีตัวผูชําระ
บัญชีหรือยื่นรายงานการชําระบัญชีหรือจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีแลวแตกรณี
(๓) บริษัทแสดงหลักฐานใหเห็นวามีเหตุอื่นที่ไมอาจขีดชื่อออกจากทะเบียนไดเมื่อพนระยะเวลาตาม (๑)
หรือ (๒) แลว
(๔) บริษัทไมมีที่ตั้งสํานักงานแหงใหญตามที่จดทะเบียนไว แตในระหวางดําเนินการไดมาจดทะเบียนแกไข
เพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ
(๕) มีการสงงบการเงิน
(๖) มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนหรือยื่นเอกสารอื่นที่เกี่ยวของทางทะเบียนของบริษัท
(๗) มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนเกี่ยวกับผูชําระบัญชีหรือสํานักงานของผูชําระ
บัญชี หรือยื่นเอกสารอื่นที่เกี่ยวของทางทะเบียนของบริษัทครั้งสุดทายถึงวันที่ตรวจสอบไมเกิน ๓ ป
(8) บริษัทไดเปลี่ยนโครงสรางเปนบริษัทจํากัด หรืออยูในระหวางดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนโครงสราง
เปนบริษัทจํากัด
(9) มีการยื่นขอจดทะเบียนเลิกบริษัทตอนายทะเบียน ทั้งนี้ ไมวานายทะเบียนจะไดรับจดทะเบียนเลิก
บริษัทนั้นแลวหรือไม
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(10) บริษัทไดถูกศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งใหลมละลาย พิทักษทรัพยชั่วคราว หรือพิทักษทรัพยเด็ดขาด
หรือมีคําสั่งอื่นตามกฎหมายลมละลาย
(๑1) ศาลมีคําสั่งรับคํารองฟนฟูกิจการหรืออยูในระหวางดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการ
(๑2) มีหลักฐานเปนหนังสือแจงตอนายทะเบียนวาบริษัทอยูในระหวางการฟองรองดําเนินคดี หรือศาล
มีคําสั่งหามมิใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนเปนการชั่วคราว หรือมีคําสั่งศาลในทํานองเดียวกัน หรือมีการคัดคาน
การจดทะเบียน
มาตรา 46 ถาบริษัท เจาของบริษัท หรือเจาหนี้ใดๆ ของบริษัทนั้นรูสึกวาตองเสียหายโดยไมเปนธรรม
เพราะการที่บ ริ ษัทถู กขี ดชื่ อออกจากทะเบียน เมื่อบริษัท เจ าของบริษัท หรือเจ าหนี้ ยื่นคํ ารองต อศาลและศาล
พิจารณาไดความเปนที่พอใจวาในขณะที่ขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียน บริษัทยังทําการคาขายหรือยังประกอบการ
งานอยู หรือเห็นเปนการยุติธรรมในการที่จะใหบริษัทไดกลับคืนสูทะเบียนก็ดี ศาลจะสั่งใหจดชื่อบริษัทกลับคืน
สูทะเบียนก็ได และใหถือวาบริษัทนั้นยังคงอยูตลอดมาเสมือนมิไดมีการขีดชื่อออกเลย โดยศาลจะสั่งเปนประการ
ใดๆ ที่ เห็นเปนการยุติธ รรมก็ได เพื่อใหบ ริษัทและบรรดาบุคคลอื่นๆ กลับคืนสูฐานะอันใกลที่สุดกับฐานะเดิม
เสมือนบริษัทนั้นมิไดถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนเลย
การรองขอใหบริษัทกลับคืนสูทะเบียน หามมิใหรองขอเมื่อพนกําหนดสิบปนับแตวันที่นายทะเบียนขีดชื่อ
บริษัทออกจากทะเบียน
หมวด 9
บทกําหนดโทษ
มาตรา 47 บุคคลใดใหความชวยเหลือ สนับสนุน หรือรวมประกอบธุรกิจ หรือมีอํานาจครอบงํากิจการ
หรือมีอํานาจควบคุมบริษัท โดยแสดงออกวาเปนธุรกิจของตนแตเพียงผูเดียว หรือลงทุนแทนคนตางดาว เพื่อให
คนตางดาวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยง หรือฝาฝนกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว รวมทั้งผูซึ่ง
ยินยอมใหบุคคลใดกระทําการดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเลิกบริษัท หากฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล ตองระวางโทษปรับวันละหนึ่งหมื่นบาท
ถึงหาหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู
มาตรา 48 บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา 7 หรือมาตรา 14 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 49 กรรมการใดของบริษัทไมปฏิบัติตามมาตรา 12 วรรคสอง มาตรา 13 วรรคสอง หรือมาตรา
23 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 50 ผูทําบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 23 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 51 ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 24 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 52 บริษัทใดจายเงิน ปนผลโดยฝาฝนมาตรา 28 หรือมาตรา 29 ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท
มาตรา 53 บริษัทใดไมจดทะเบียนตามมาตรา 31 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
27.11.58

12

มาตรา 54 บริ ษั ท ใดไม โ ฆษณาหรื อ ไม มี ห นั ง สื อ บอกกล า วความประสงค จ ะลดทุ น ตามมาตรา 32
วรรคสอง หรือจัดการลดทุนโดยฝาฝนมาตรา 32 วรรคสี่ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท กรรมการตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา 55 กรรมการหรือผูชําระบัญชีของบริษัทใด โดยทุจริต แสดงออกซึ่งความเท็จหรือปกปดความจริง
ซึ่งควรบอกใหแจงแกเจาของบริษัทในเรื่องฐานะการเงินของบริษัทนั้น ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา 56 บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทเอาไปเสีย ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคา
หรือทําใหไรประโยชน ซึ่งทรัพยสินอันบริษัทดังกลาวจํานําไว ถาไดกระทําเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูรับจํานํา
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 57 บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทรูวาเจาหนี้ของบริษัท หรือเจาหนี้ของบุคคล
อื่นซึ่งจะใชสิทธิเรียกรองของเจาหนี้ของบริษัทในการบังคับชําระหนี้จากบริษัท ใชหรือนาจะใชสิทธิเรียกรองทาง
ศาลใหชําระหนี้
(1) ยาย ซอน หรือโอนใหแกผูอื่นซึ่งทรัพยสินของบริษัท หรือ
(2) แกลงใหบริษัทเปนหนี้ซึ่งไมเปนความจริง
ถาไดกระทําเพื่อมิใหเจาหนี้ไดรับ ชําระหนี้ทั้งหมดหรือแตบ างสว น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป
หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 58 บุ ค คลใดซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ใดกระทํ า การหรื อ ไม ก ระทํ า การ
เพื่ อแสวงหาประโยชน ที่มิค วรได โ ดยชอบดว ยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผูอื่น อัน เปน การเสีย หายแกบ ริษัทนั้ น
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา 59 บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท กระทําการหรือยินยอมใหกระทําการ
ดังตอไปนี้
(1) ทําใหเสียหาย ทําลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชี เอกสาร หรือหลักประกันของบริษัท
หรือที่เกี่ยวกับบริษัท หรือ
(2) ลงขอความเท็จ หรือ ไมลงขอความสําคัญในบัญชีหรือเอกสารของบริษัท หรือที่เกี่ยวกับบริษัท
ถ า กระทํ า หรื อ ยิ น ยอมให ก ระทํ า เพื่ อ ลวงให บ ริ ษั ท หรื อ เจ า ของบริ ษั ท ขาดประโยชน อั น ควรได
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 60 ผูใดใชชื่อหรือยี่หอซึ่งมีอักษรไทยวา “บริษัท...จํากัด (คนเดียว)” หรืออักษรตางประเทศซึ่งมี
ความหมายดังกลาวประกอบในจดหมาย ประกาศ ใบแจงความ ใบสงของ ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารอยางอื่น
เกี่ยวกั บกิจการของบริษัท โดยมิไดเปนบริษัท เวนแตเปนการใชในการขอจดทะเบียนเกี่ ยวกับการจัดตั้ งบริษัท
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท และปรับอีกวันละไมเกินหารอยบาท จนกวาจะเลิกใชหรือจนกวาจะได
ปฏิบัติใหถูกตอง แลวแตกรณี
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มาตรา 61 ผูใดโฆษณาโดยอางถึงบุคคล ตําแหนงหนาที่ บัญชี รายงาน หรือกิจการอันเกี่ยวกับบริษัทอัน
เปนเท็จในสาระสําคัญ หรือปกปดขอความอันเปนสาระสําคัญ เพื่อ
(1) ลวงผูมีสวนไดเสียในบริษัทนั้นใหขาดประโยชนอันควรไดจากบริษัทนั้น หรือ
(2) จูงใจบุคคลใหมอบหมายหรือสงทรัพยสินใหแกบริษัทนั้น หรือใหเขาเปนผูค้ําประกันหรือใหทรัพยสิน
เปนประกันบริษัทนั้น
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 62 ผูใดโดยทุจริตกําหนดคาทรัพยสินที่นํามาลงในบริษัทสูงกวามูลคาที่แทจริง ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา 63 ในกรณีที่บริษัทเปนผูกระทําความผิดและถูกลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ กรรมการ หรือ
ผูแทนบริษัท ซึ่งรูเห็นเปนใจกับการกระทําความผิดนั้น หรือซึ่งมิไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิด
นั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย
มาตรา 64 บรรดาความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ที่ มี โ ทษปรั บ สถานเดี ย วให อ ธิ บ ดี ห รื อ ผู ซึ่ ง อธิ บ ดี
มอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได เมื่อผูกระทําความผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูกระทําความผิดไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในเวลาที่กําหนด
ใหดําเนินคดีตอไป
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อัตราคาธรรมเนียม
(1) การจดทะเบียนบริษัท
(2) การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(3) การจดทะเบียนเพิ่มทุน
(4) การจดทะเบียนลดทุน
(5) การจดทะเบียนเลิกบริษัท
(6) การจดทะเบียนเรื่องอื่นๆ
(7) การออกใบสําคัญหรือใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
(8) การตรวจเอกสาร
(9) การขอสําเนาหรือขอใหถายเอกสารพรอมทั้งคํารับรอง
(10) การรับรองขอความในทะเบียน

เรื่องละ
ฉบับละ
ครั้งละ
ฉบับละ
เรื่องละ

2,000 บาท
500 บาท
500 บาท
500 บาท
500 บาท
500 บาท
200 บาท
100 บาท
100 บาท
100 บาท
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