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เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภูมิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๒๑
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“บริษัท” หมายความวา บริษัทมหาชนจํากัดซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
“บริษัทเอกชน” หมายความวา บริษัทจํากัดซึ่งตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการของบริษัทมหาชนจํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการของบริษัทมหาชนจํากัด
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการของบริษัทมหาชนจํากัด
“นายทะเบียน” หมายความวา อธิบดีกรมทะเบียนการคา และใหหมายความรวมถึงผูซึ่งอธิบดี
กรมทะเบียนการคามอบหมายดวย
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหบุคคลใดยื่นเอกสารหรือแจงรายการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ถาบุคคลนั้นมีเหตุจําเปนจนไมสามารถจะปฏิบัติตามกําหนดเวลาได และไดยื่นคํารองขอ
ขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลา โดยแสดงเหตุแหงความจําเปน เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นเปนการสมควรจะ
ขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาออกไปตามความจําเปนแกกรณีก็ได

มาตรา ๖ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหบุคคลใดมีหนาที่หรือจะบอกกลาวเตือนแจง
ความ หรือโฆษณาขอความใดๆ เกี่ยวกับบริษัทใด ใหบุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ ให
บุ ค คลนั้ น โฆษณาข อ ความนั้ น ๆ ในหนั ง สื อ พิ ม พ ร ายวั น ภาษาไทยที่ จั ด พิ ม พ จํ า หน า ย ณ ท อ งที่ อั น เป น ที่ ตั้ ง
สํานักงานใหญของบริษัทนั้นมีกําหนดเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวัน
ในกรณีที่ไมมีหนังสือพิมพที่มีลักษณะดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหบุคคลนั้นโฆษณาในหนังสือพิมพ
รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพจําหนายในกรุงเทพมหานครแทน
มาตรา ๗ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหบุคคลใดมีหนาที่ตองสงคําสั่ง คําเตือน หนังสือ
หรือเอกสารใดๆ ใหแกบุคคลอื่น ผูมีหนาที่สงหรือผูแทน จะสงมอบใหแกผูรับหรือผูแทนของผูรับโดยตรง หรือ
สงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูรับ ณ สถานที่อยูของผูรับซึ่งแจงแกผูสงไวแลว หรือถาไมมีการแจงไวลวงหนา
จะสง ณ สถานที่อยูอันเปนภูมิลําเนาของผูรับก็ได
ในกรณีที่มีการสงทางไปรษณียลงทะเบียน ใหถือวาคําสั่ง คําเตือน หนังสือหรือเอกสารนั้นๆ ถึง
ผูรับในเวลาที่คําสั่ง คําเตือน หนังสือหรือเอกสารดังกลาวควรไปถึงตามทางการปกติแหงไปรษณียในชวงเวลาที่มี
การสงนั้น เวนแตจะพิสูจนไดเปนประการอื่น
มาตรา ๘ ผูถือหุนหรือบริษัทจะถือเอาประโยชนจากบุคคลภายนอกจากขอความหรือรายการ
ใดๆ ที่ตองจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ไมได จนกวานายทะเบียนจะไดรับจดทะเบียนเรียบรอยแลว แตผูถือ
หุนหรือบริษัทซึ่งไดรับชําระหนี้กอนที่จะมีการจดทะเบียนไมจําตองคืนทรัพยสินที่ไดรับชําระหนี้
มาตรา ๙ ในระหวางผูถือหุนดวยกันหรือผูถือหุนกับบริษัท ใหสันนิษฐานไวกอนวาบรรดาสมุด
บัญชีและเอกสารของบริษัทหรือของผูชําระบัญชี ถูกตองตามขอความที่ไดบันทึกไวในนั้นทุกประการ
มาตรา ๑๐ บุคคลใดเมื่อไดเสียคาธรรมเนียมแลว มีสิทธิตรวจหรือคัดขอความในทะเบียนหรือ
เอกสารซึ่งนายทะเบียนเก็บรักษาไว หรือจะขอใหนายทะเบียนคัดสําเนาหรือถายเอกสารฉบับใดๆ พรอมดวยคํา
รับรองของนายทะเบียนวาถูกตองหรือจะขอใหนายทะเบียนออกหนังสือรับรองรายการใดที่จดทะเบียนไวก็ได
มาตรา ๑๑ บริษัทตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) ใชชื่อ ซึ่งตองมีคําวา “บริษัท” นําหนา และ “จํากัด (มหาชน)”ตอทาย หรือจะใชอักษรยอวา
“บมจ.” นําหนา แทนคําวา “บริษัท” และ “จํากัด (มหาชน)” ก็ได แตในกรณีที่ใชชื่อเปนอักษรภาษาตางประเทศ
จะใชคําซึ่งมีความหมายวาเปน “บริษัทมหาชนจํากัด” ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแทนก็ได
(๒) แสดงชื่อ ที่ตั้งสํานักงาน และเลขทะเบียนบริษัทไวในจดหมาย ประกาศ ใบแจงความ ใบสง
ของและใบเสร็จรับเงิน
(๓) แสดงชื่อบริษัทไวในดวงตรา (ถามี)
(๔) จัดใหมีปายชื่อบริษัทไวหนาสํานักงานใหญและสํานักงานสาขา (ถามี) และดําเนินการมิให
มีปายชื่อดังกลาวในกรณีที่ไมใชสถานที่นั้นเปนสํานักงานหรือสํานักงานสาขาหรือในกรณีที่จดทะเบียนเลิกบริษัท
หรือสาขาบริษัทแลว
บริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทใดจะไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตาม (๑) ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง

การจัดใหมีหรือการดําเนินการมิใหมีปายชื่อตาม (๔) ตองกระทําภายในสิบสี่วันนับแตวันจด
ทะเบียนบริษัท หรือไมใชสถานที่นั้นเปนสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขาหรือจดทะเบียนเลิกบริษัทหรือเลิก
สาขาบริษัท แลวแตกรณี
มาตรา ๑๒ หามมิใหบริษัทเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับ
ผิดในหางหุนสวนจํากัด
ความตกลงใดอันมีผลเปนการฝาฝนวรรคหนึ่ง ความตกลงนั้นเปนโมฆะ
มาตรา ๑๓ ถานายทะเบียนเห็นวาชื่อของบริษัทใดที่ขอจดทะเบียน ไมวาชื่อนั้นจะเปนภาษาไทย
หรือภาษาตางประเทศ เหมือนหรือคลายกับชื่อของบริษัทหรือบริษัทเอกชนที่ยื่นหรือที่จดทะเบียนไวกอน ใหนาย
ทะเบียนปฏิเสธการขอจดทะเบียนนั้น และแจงใหผูขอจดทะเบียนทราบ
มาตรา ๑๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กําหนดแบบพิมพตางๆ และออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) กํ า หนดหลั ก เกณฑแ ละวิธี ก ารเกี่ ย วกั บ การขอจดทะเบีย นและการรั บ จดทะเบี ย นตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๒) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้
(๓) ยกเวนคาธรรมเนียม
(๔) กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๒
การเริ่มจัดตั้งบริษัท
มาตรา ๑๕ บริษัทมหาชนจํากัด คือ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นดวยความประสงคที่จะเสนอขายหุน
ตอประชาชน โดยผูถือหุนมีความรับผิดจํากัดไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ตองชําระและบริษัทดังกลาวไดระบุความ
ประสงคเชนนั้นไวในหนังสือบริคณหสนธิ
มาตรา ๑๖ บุคคลธรรมดาตั้งแตสิบหาคนขึ้นไปจะเริ่มจัดตั้งบริษัทไดโดยจัดทําหนังสือบริคณห
สนธิ และปฏิบัติการอยางอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๗ ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทตอง
(๑) บรรลุนิติภาวะแลว
(๒) มีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรเปนจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูเริ่มจัดตั้งทั้งหมด
(๓) จองหุน และหุนที่จองทั้งหมดนั้นตองเปนหุนที่ชําระคาหุนเปนตัวเงินรวมกันไมนอยกวา
รอยละหาของทุนจดทะเบียน
(๔) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือไมเปนหรือเคยเปนบุคคล
ลมละลาย และ
(๕) ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทํา
โดยทุจริต

มาตรา ๑๘ หนังสือบริคณหสนธิอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อบริษัทตามมาตรา ๑๑ (๑)
(๒) ความประสงคของบริษัทที่จะเสนอขายหุนตอประชาชน
(๓) วัตถุประสงคของบริษัทซึ่งตองระบุประเภทของธุรกิจโดยชัดแจง
(๔) ทุนจดทะเบียนซึ่งตองแสดงชนิด จํานวน และมูลคาของหุน
(๕) ที่ตั้งสํานักงานใหญซึ่งตองระบุวาจะตั้งอยู ณ ทองที่ใดในราชอาณาจักร
(๖) ชื่อ วันเดือนปเกิด สัญชาติ และที่อยูของผูเริ่มจัดตั้งบริษัท และจํานวนหุนที่แตละคนจองไว
ชื่อบริษัทตองไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๙ หนังสือบริคณหสนธินั้น ใหผูเริ่มจัดตั้งบริษัททุกคนลงลายมือชื่อและนําไปขอจด
ทะเบียนตอนายทะเบียน
การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนแลวกอนการขอจดทะเบียน
เปนบริษัท จะกระทําไดก็แตโดยไดรับความยินยอมจากผูเริ่มจัดตั้งบริษัททุกคนและนําไปขอจดทะเบียนการแกไข
เพิ่มเติมตอนายทะเบียน แตทั้งนี้จะตองกระทํากอนเสนอขายหุนตอประชาชนหรือบุคคลใดๆ
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทคนใดตาย หรือถอนตัวกอนประชุมจัดตั้งบริษัทเสร็จสิ้น
และผูเริ่มจัดตั้งบริษัทที่เหลือประสงคจะดําเนินการตอไป ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) หาคนแทนที่ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทตายหรือถอนตัว เวนแตผูเริ่ม
จัดตั้งบริษัทที่เหลือซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาที่กําหนดไวในมาตรา ๑๖ ไดตกลงกันไมหาคนแทนที่
(๒) แจงใหผูจองหุนทราบเปนหนังสือภายในสิบสี่วันนับแตวันที่หาคนแทนที่ไดหรือวันที่ผูเริ่ม
จัดตั้งบริษัทที่เหลือตกลงกันไมหาคนแทนที่
(๓) ขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมรายการเกี่ยวกับจํานวนและบุคคลผูเริ่มจัดตั้งบริษัทในหนังสือ
บริคณหสนธิภายในสามเดือนนับแตวันที่ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทตายหรือถอนตัว
การถอนตัวจากการเปนผูเริ่มจัดตั้งบริษัท ตองไดรับความยินยอมจากผูเริ่มจัดตั้งบริษัททุกคน
ในกรณีที่ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทที่เหลือไมประสงคจะดําเนินการตอไปหรือไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ
(๓) ใหหนังสือบริคณหสนธิที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนไวแลวสิ้นผล นับแตวันที่ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทตายหรือถอน
ตัว หรือวันที่พนกําหนดเวลาตาม (๑) หรือ (๓) แลวแตกรณี และใหผูเริ่มจัดตั้งบริษัทแจงตอนายทะเบียนและผู
จองหุนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่หนังสือบริคณหสนธินั้นสิ้นผล
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทคนหนึ่งคนใดตายหรือถอนตัว ผูจองหุนจะถอนคําขอการ
จองหุนก็ได โดยมีหนังสือแจงใหผูเริ่มจัดตั้งบริษัททราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงตามมาตรา ๒๐ (๒)
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่ผูจองหุนตาย ผูเปนทายาทจะถอนคําขอการจองหุนก็ไดโดยมีหนังสือแจง
ใหผูเริ่มจัดตั้งบริษัททราบภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ผูจองหุนตาย เวนแตจะมีการชําระคาหุนทั้งหมดพรอมกับการ
จองหุน หรือผูเริ่มจัดตั้งบริษัทไดออกหนังสือนัดประชุมจัดตั้งบริษัทแลว
มาตรา ๒๓ ภายใตบังคับมาตรา ๒๔ เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิแลว ผู
เริ่มจัดตั้งบริษัทจึงจะเสนอขายหุนตอประชาชนหรือบุคคลใดๆ ได

หมวด ๓
การเสนอขายหุนตอประชาชน
มาตรา ๒๔ การเสนอขายหุ น ต อ ประชาชนหรือ บุ ค คลใดๆ ให เ ปน ไปตามกฎหมายว า ด ว ย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
มาตรา ๒๕ ใหผูเริ่มจัดตั้งบริษัทหรือบริษัทจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุนตอประชาชน
ที่ตองจัดทําและสงใหหนวยงานตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยสงใหนายทะเบียนหนึ่ง
ชุดภายในสิบหาวันนับแตวันที่สงใหแกหนวยงานดังกลาวแกนายทะเบียนตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่นาย
ทะเบียนกําหนด
หมวด ๔
การประชุมจัดตั้งและการจดทะเบียนบริษทั
มาตรา ๒๖ เวนแตจะมีบทบัญญัติไวเปนอยางอื่น ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทจะจําหนายทรัพยสินที่ไดรับ
ชําระเปนคาจองหุนของบริษัทหรือนําเงินคาจองหุนของบริษัทไปใชจายในกิจการใดๆ ไมได
มาตรา ๒๗ ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทตองเรียกประชุมจัดตั้งบริษัทเมื่อมีการจองหุนครบตามจํานวนที่
กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน หรือเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุนตอประชาชน ซึ่งตองไมนอยกวารอยละหาสิบของ
จํานวนหุนที่กําหนดไวในหนังสือบริคณหสนธิ โดยการเรียกประชุมดังกลาวตองกระทําภายในสองเดือนนับแต
วันที่มีการจองหุนครบตามจํานวนที่กําหนดไว แตตองไมเกินหกเดือนนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน
หนังสือบริคณหสนธิ
ในกรณีที่มีความจําเปนไมสามารถเรียกประชุมจัดตั้งบริษัทใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ถาผูเริ่มจัดตั้งบริษัทประสงคจะดําเนินการตอไป ตองขออนุญาตขยายกําหนดเวลาออกไปโดยทําเปน
หนังสือชี้แจงเหตุผลยื่นตอนายทะเบียนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนครบกําหนดเวลาดังกลาวและในกรณีที่นายทะเบียน
เห็นสมควร อาจอนุญาตใหขยายเวลาออกไปได แตตองไมนอยกวาหนึ่งเดือนและไมเกินสามเดือนนับแตวัน
สิ้นสุดกําหนดเวลานั้น
ถาการประชุมจัดตั้งบริษัทไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามมาตรานี้ ใหหนังสือบริคณหสนธิ
สิ้นผลเมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวนั้น และภายในสิบสี่วันนับแตวันที่หนังสือบริคณหสนธิสิ้นผล ใหผูเริ่มจัดตั้ง
บริษัทคืนเงินคาจองหุนใหแกผูจองหุน
มาตรา ๒๘ ในการเรียกประชุมจัดตั้งบริษัท ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทตอง
(๑) สงหนังสือนัดประชุมไปยังผูจองหุนซึ่งไดรับการจัดสรรหุนใหแลวไมนอยกวาสิบสี่วันกอน
วันประชุม พรอมดวยเอกสารดังตอไปนี้
(ก) ระเบียบวาระการประชุม
(ข) เอกสารเกี่ยวกับเรื่องที่จะใหที่ประชุมจัดตั้งบริษัทพิจารณาใหสัตยาบันหรืออนุมัติโดยมีผู
เริ่มจัดตั้งบริษัทสองคนรับรองวาถูกตอง
(ค) รางขอบังคับของบริษัท

(๒) จัดทําบัญชีผูจองหุน โดยระบุชื่อ สัญชาติ ที่อยู และจํานวนหุนที่ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทรับจอง
เพื่อใหผูจองหุนตรวจดูไดในวันประชุมจัดตั้งบริษัท ณ สถานที่ที่ใชสําหรับประชุมจัดตั้งบริษัท
เมื่อสงหนังสือนัดประชุมพรอมดวยเอกสารไปยังผูจองหุนแลว ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทตองสงสําเนา
หนังสือนัดประชุมพรอมดวยเอกสารดังกลาวไปยังนายทะเบียนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม
มาตรา ๒๙ ในการสงหนังสือนัดประชุม ถาไดสงทางไปรษณียลงทะเบียน หากปรากฏวามีขอ
ขาดตกบกพรองไมเกินรอยละหาของจํานวนหุนที่จัดสรรแลว และไมเกินรอยละหาของจํานวนผูจองหุนซึ่งไดรับ
การจัดสรรหุนใหแลว และไดโฆษณาคําบอกกลาว นัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสามวันกอนวันประชุม
ใหถือวาการสงหนังสือนัดประชุมนั้นเปนอันไดสงโดยชอบแลว
มาตรา ๓๐ ข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ต อ งไม ขั ด หรื อ แย ง กั บ หนั ง สื อ บริ ค ณห ส นธิ แ ละบทแห ง
พระราชบัญญัตินี้ และอยางนอยตองกําหนดเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การออกหุนและการโอนหุน
(๒) การประชุมผูถือหุน
(๓) จํานวน วิธีการเลือกตั้ง วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงกอนครบกําหนดออก
ตามวาระ การประชุม และอํานาจกรรมการ
(๔) การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
(๕) การออกหุนบุริมสิทธิ (ถามี)
(๖) การแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ (ถามี)
มาตรา ๓๑ ภายใตบังคับมาตรา ๑๙ วรรคสอง บริษัทจะแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือ
ขอบังคับของบริษัทไดเมื่อที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ในการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท ใหบริษัทขอจดทะเบียนแกไข
เพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ที่ประชุมลงมติ
มาตรา ๓๒ การประชุมจัดตั้งบริษัทตองจัดใหมีขึ้น ณ ทองที่ที่จะเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของ
บริษัทหรือจังหวัดใกลเคียง และตองมีผูจองหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่จองแลว
มาประชุมจึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ผูจองหุนมาประชุมไมครบองคประชุมตามวรรคหนึ่ง ใหผูเริ่มจัดตั้งบริษัทสงหนังสือนัด
ประชุมไปยังผูจองหุนภายในสิบสี่วันนับแตวันประชุมครั้งแรก แตไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม
มาตรา ๓๓ ผูจองหุนซึ่งผูเริ่มจัดตั้งบริษัทไดจัดสรรหุนใหแลว มีสิทธิเขาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมจัดตั้งบริษัท
ผูจองหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูจองหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
การลงมติของที่ประชุมจัดตั้งบริษัท ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูจองหุน ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด

ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูจองหุนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่จองโดยถือวาหุนหนึ่งมี
เสียงหนึ่ง
การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูจองหุนไมนอยกวาหาคนรองขอ และที่
ประชุมลงมติใหลงคะแนนลับก็ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นใหเปนไปตามที่ประธานใน
ที่ประชุมกําหนด
มาตรา ๓๔ ในการประชุมผูจองหุน ผูจองหุนจะมอบฉันทะใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได การมอบฉันทะตองทําเปนหนังสือและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และ
มอบแกบุคคลซึ่งผูเริ่มจัดตั้งบริษัทกําหนดไว ณ สถานที่ที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม
หนังสือมอบฉันทะใหเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดซึ่งอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) จํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะถืออยู
(๒) ชื่อผูรับมอบฉันทะ
(๓) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการออกเสียงลงคะแนน ใหถือวาผูรับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนคะแนนเสียงที่ผู
จองหุนมอบฉันทะมีรวมกัน เวนแตผูรับมอบฉันทะจะแถลงตอที่ประชุมกอนลงคะแนนวาตนจะออกเสียงแทนผูซึ่ง
มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผูมอบฉันทะและจํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะถืออยูดวย
มาตรา ๓๕ กิจการอันจะพึงทําในที่ประชุมจัดตั้งบริษัทนั้น คือ
(๑) พิจารณาขอบังคับของบริษัท
(๒) ใหสัตยาบันแกกิจการที่ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทไดทําไว และอนุมัติคาใชจายที่ไดจายไปเนื่องใน
การจัดตั้งบริษัท
(๓) กําหนดจํานวนเงินที่จะใหแกผูเริ่มจัดตั้งบริษัท ถาระบุไวเชนนั้นในหนังสือชี้ชวน
(๔) กําหนดลักษณะแหงหุนบุริมสิทธิ (ถามี)
(๕) กําหนดจํานวนหุนสามัญ หรือหุนบุริมสิทธิที่จะออกใหแกบุคคลใดเสมือนวาไดรับชําระเงิน
คาหุนเต็มมูลคาแลว เพราะบุคคลนั้นเปนผูใหทรัพยสินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให หรือใหใชลิขสิทธิ์ในงาน
วรรณกรรม ศิลป หรือวิทยาศาสตร สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา แบบหรือหุนจําลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธี
ลับใดๆ หรือใหขอสนเทศเกี่ยวกับประสบการณทางอุตสาหกรรม การพาณิชยหรือวิทยาศาสตร
(๖) เลือกตั้งกรรมการ
(๗) เลือกตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท
มาตรา ๓๖ การเลือกตั้งกรรมการใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๗๐
มาตรา ๓๗ ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทตองมอบกิจการและเอกสารทั้งปวงของบริษัทแกคณะกรรมการ
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เสร็จสิ้นการประชุมจัดตั้งบริษัท
เมื่อไดรับมอบกิจการและเอกสารแลว ใหคณะกรรมการมีหนังสือแจงใหผูจองหุนชําระเงินคาหุน
เต็มจํานวนภายในเวลาที่กําหนดไวในหนังสือแจง ซึ่งตองไมนอยกวาสิบสี่วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงพรอมกับ
เรียกใหผูจองหุนที่ชําระคาหุนดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชตัวเงินโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินนั้นหรือทําเอกสารหลักฐาน
การใชสิทธิตางๆ ใหแกบริษัทตามวิธีการ และภายในเวลาที่กําหนดไวในหนังสือแจงนั้นซึ่งตองไมนอยกวาหนึ่ง
เดือนนับแตวันจดทะเบียนบริษัท

ในการรับชําระคาหุน จะหักกลบลบหนี้กับผูเริ่มจัดตั้งบริษัทหรือบริษัทมิได
มาตรา ๓๘ ถาผูจองหุนคนใดไมชําระเงินคาหุนหรือไมโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินใหแกบริษัทตาม
มาตรา ๓๗ วรรคสอง ใหคณะกรรมการมีหนังสือเตือนใหชําระคาหุนใหเสร็จสิ้น หรือดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์
ทรัพยสินหรือทําเอกสารหลักฐานการใชสิทธิตางๆใหแกบริษัทภายในสิบสี่วันนับแตวันที่มีหนังสือเตือนพรอมกับ
แจงไปดวยวาถาไมดําเนินการตามวิธีการ และภายในกําหนดเวลาดังกลาวคณะกรรมการจะนําหุนนั้นออกขาย
ทอดตลาดตอไป
เมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแลว ถาผูจองหุนดังกลาวยังไมชําระคาหุนใหเสร็จสิ้นหรือไม
ดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินหรือทําเอกสารหลักฐานการใชสิทธิตางๆ ใหแกบริษัท ใหคณะกรรมการนําหุน
นั้นออกขายทอดตลาดภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พนกําหนดเวลาดังกลาวนั้น
ถานําหุนออกขายตามวรรคสองแลว ไดเงินหุนไมครบมูลคาของหุนใหคณะกรรมการเรียกเก็บ
เงินคาหุนที่ยังขาดอยูจากผูจองหุนโดยไมชักชา
มาตรา ๓๙ เมื่ อ ได รั บ ชํ า ระเงิ น ค า หุ น ครบตามจํ า นวนที่ กํ า หนดไว ใ นมาตรา ๒๗ แล ว ให
คณะกรรมการดําเนินการขอจดทะเบียนบริษัทภายในสามเดือนนับแตวันประชุมจัดตั้งบริษัทเสร็จโดยแสดง
รายการดังตอไปนี้
(๑) ทุนชําระแลว ซึ่งตองระบุวาเปนเงินทั้งสิ้นเทาใด
(๒) จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดโดยแยกออกเปน
(ก) หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ (ถามี) ที่ชําระคาหุนเปนตัวเงิน
(ข) หุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ (ถามี) ที่ชําระคาหุนดวยทรัพยสินอื่นนอกจากตัวเงิน และแสดง
เกณฑในการตีราคาทรัพยสินนั้นดวย
(ค) หุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ (ถามี) ที่ชําระคาหุนดวยวิธีการตามมาตรา ๓๕ (๕) และแสดง
รายการโดยสังเขปไวดวย
(๓) ชื่อ วันเดือนปเกิด สัญชาติ และที่อยูของกรรมการ
(๔) ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท และขอจํากัดอํานาจ (ถามี)
ตามที่ระบุไวในขอบังคับ
(๕) ที่ตั้งสํานักงานใหญและสํานักงานสาขา (ถามี)
ในการขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการสงขอบังคับบัญชีรายชื่อผูถือหุนโดยระบุชอื่
สัญชาติ ที่อยู จํานวนหุนที่ถือ และเลขที่ใบหุนกับรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัทไปพรอมกันดวย
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการใดที่แสดงไวตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง ให
บริษัทขอจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นภายในสิบสี่วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
มาตรา ๔๑ บริษัทที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้แลวเปนนิติบุคคลตั้งแตวันที่นายทะเบียน
รับจดทะเบียน
มาตรา ๔๒ บริษัทมีอํานาจกระทําการใดๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงคของบริษัทและถามิไดมี
ขอบังคับกําหนดไวเปนอยางอื่น อํานาจเชนวานี้ใหรวมถึงอํานาจที่จะกระทําการดังตอไปนี้ดวย
(๑) เปนโจทก รองทุกข ดําเนินการตามกระบวนพิจารณาใดๆ ในนามของบริษัท

(๒) ซื้อ จัดหา รับ เชา เชาซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครองครอง ปรับปรุง ใชและจัดการโดยประการอื่น
ซึ่งทรัพยสินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสินนั้น
(๓) ขาย โอน จํานอง จํานํา แลกเปลี่ยน และจําหนายทรัพยสินโดยประการอื่น
(๔) กูยืมเงิน ค้ําประกัน ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือไดอยางอื่น
(๕) ขอใหปลอยชั่วคราวกรรมการ พนักงาน หรือลูกจาง ที่ถูกดําเนินคดีอาญาในขอหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัท
(๖) ถือหุน จัดการบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน และกระทําธุรกิจเฉพาะอยางรวมกันกับบริษทั อืน่
หรือบริษัทเอกชน
(๗) การกระทําอื่นใดที่บุคคลธรรมดาอาจกระทําได เวนแตโดยสภาพแหงการกระทํานั้นจะพึง
กระทําไดแตเฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้น ทั้งนี้ ภายในขอบวัตถุประสงคของบริษัท
มาตรา ๔๓ ภายใตบังคับมาตรา ๔๔ คณะกรรมการจะจําหนายทรัพยสินที่ไดรับชําระเปนคาจอง
หุนของบริษัท หรือนําเงินคาจองหุนของบริษัทไปใชจายในกิจการใดๆ กอนนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทมิได
เวนแตเงินคาใชจายซึ่งที่ประชุมจัดตั้งบริษัทไดอนุมัติแลว
มาตรา ๔๔ ถาการขอจดทะเบียนบริษัทมิไดกระทําภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๙ หรือนาย
ทะเบี ย นมี คํ า สั่ ง ไม รั บ จดทะเบี ย นและคํ า สั่ ง นั้ น ถึ ง ที่ สุ ด แล ว ให ถื อ ว า บริ ษั ท นั้ น เป น อั น มิ ไ ด จั ด ตั้ ง ขึ้ น และให
คณะกรรมการดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) คืนเงินคาหุนแกผูจองหุน ในกรณีที่ไดรับชําระคาหุนเปนตัวเงิน
(๒) โอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินคืนใหแกผูจองหุน ในกรณีที่ไดรับชําระคาหุนดวยทรัพยสินอื่น
นอกจากตัวเงิน
(๓) คืนลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม ศิลป หรือวิทยาศาสตร สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา แบบ
หรือหุนจําลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือคืนขอสนเทศเกี่ยวกับประสบการณทางอุตสาหกรรม การ
พาณิชย หรือวิทยาศาสตร ใหแกผูใหหรือใหใชซึ่งสิ่งดังกลาว ถาไมสามารถจะคืนใหแกกันได ก็ใหใชเงินตามควร
คาแหงการนั้นๆ หรือถามีสัญญากําหนดวาใหใชเงินตอบแทนก็ใหใชตามนั้น
ทั้งนี้ ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่พนกําหนดเวลาดังกลาว
ในกรณีที่บริษัทมิไดจัดตั้งขึ้นเพราะคําสั่งของนายทะเบียนอันมิใชเปนผลสืบเนื่องมาจากความผิด
ของผูเริ่มจัด ตั้ งบริษั ทหรื อคณะกรรมการ ก อนคืน เงิน คา หุ นแกผูจองหุนตาม (๑) คณะกรรมการจะหั กเงิน
คาใชจาย ซึ่งที่ประชุมจัดตั้งบริษัทไดอนุมัติแลวดวยก็ได
มาตรา ๔๕ กรรมการตองรับผิดรวมกันโดยไมจํากัดจํานวนในการไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๔
พรอมกับชําระดอกเบี้ย นับแตวันที่พนกําหนดเวลาตามมาตรา ๔๔
ในกรณีที่กรรมการคนใดสามารถพิสูจนไดวา การไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ นั้นมิไดเปนความผิด
ของตน กรรมการคนนั้นไมตองรับผิดตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๖ ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทตองรับผิดรวมกันในบรรดากิจการตางๆ ที่ไดกระทําไปเนื่องใน
การจัดตั้งบริษัทถาไมสามารถจัดใหมีการประชุมจัดตั้งบริษัทใหเสร็จสิ้นได และตองรับผิดรวมกันโดยไมจํากัด
จํานวนในบรรดาหนี้และการจายเงิน ซึ่งที่ประชุมจัดตั้งบริษัทมิไดอนุมัติ

มาตรา ๔๗ เมื่อบริษัทไดจดทะเบียนแลว ผูถือหุนจะรองขอใหศาลเพิกถอนการที่ตนไดซื้อหุนไว
โดยสําคัญผิด ถูกขมขู หรือฉอฉลไมได
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่บริษัทจัดตั้งสํานักงานสาขาเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทไมวาในหรือนอก
ราชอาณาจักร ใหขอจดทะเบียนสํานักงานสาขากอนดําเนินการ
ในกรณีที่บริษัทเลิกสํานักงานสาขา ใหขอจดทะเบียนเลิกสํานักงานสาขาภายในสิบสี่วันนับแต
วันที่เลิกสํานักงานสาขานั้น
มาตรา ๔๙ ใหนํามาตรา ๑๐๘ มาใชบังคับแกการประชุมจัดตั้งบริษัทโดยอนุโลม
หมวด ๕
หุนและผูถือหุน
*

มาตรา ๕๐ หุนของบริษัทแตละหุนตองมีมูลคาเทากัน

มาตรา ๕๑ ในกรณีที่บริษัทจะเสนอขายหุนสูงกวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไวบริษัทตองใหผูจอง
หุนสงใชจํานวนเงินที่สูงกวามูลคาหุนพรอมกับเงินคาหุน และนําคาหุนสวนที่เกินนี้ตั้งเปนทุนสํารองสวนล้ํามูลคา
หุนแยกตางหากจากทุนสํารองตามมาตรา ๑๑๖
มาตรา ๕๒ บริษัทซึ่งดําเนินการมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป ถาปรากฏวามีการขาดทุนจะเสนอขาย
หุนต่ํากวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไวก็ได แตตอง
(๑) ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน
(๒) กําหนดอัตราสวนลดไวแนนอน และระบุไวในหนังสือชี้ชวนดวย และ
(๓) ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๗ โดยอนุโลม
มาตรา ๕๓ หุนนั้นจะแบงแยกมิได
ถาบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปจองหุน หรือถือหุน หุนเดียวหรือหลายหุนรวมกัน บุคคลเหลานั้น
ตองรับผิดรวมกันในการสงใชเงินคาหุนและเงินที่สูงกวามูลคาหุน และตองแตงตั้งใหบุคคลในจํานวนนั้นแตเพียง
คนเดียวเปนผูใชสิทธิในฐานะเปนผูจองหุนหรือผูถือหุน แลวแตกรณี
มาตรา ๕๔ ภายใตบังคับมาตรา ๓๕ (๕) และมาตรา ๕๒ หุนทุกหุนตองใชเปนเงินครั้งเดียวจน
เต็มมูลคา
ในการชําระคาหุน ผูจองหุนหรือผูซื้อหุนจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไมได
**

มาตรา ๕๔/๑ บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๕๔ วรรคสอง มิ ใ ห นํ า มาใช บั ง คั บ กั บ กรณี ที่ บ ริ ษั ท ปรั บ
โครงสรางหนี้โดยการออกหุนใหมเพื่อชําระหนี้แกเจาหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนซึ่งไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

*

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓
เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๔

**

การออกหุนเพื่อชําระหนี้และโครงการแปลงหนี้เปนทุนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๕ บริษัทตองจัดทําใบหุนมอบใหแกผูซื้อภายในสองเดือนนับแตวันที่นายทะเบียนรับ
จดทะเบียนบริษัท หรือนับแตวันที่ไดรับชําระเงินคาหุนครบถวนในกรณีที่บริษัทจําหนายหุนที่เหลือหรือจําหนาย
หุนที่ออกใหมภายหลังการจดทะเบียนบริษัท
หามมิใหออกใบหุนใหแกบุคคลใดจนกวาจะมีการจดทะเบียนบริษัท หรือจดทะเบียนเพิ่มทุนและ
บุคคลนั้นไดชําระเงินคาหุนครบถวนแลว
ใบหุนที่ออกโดยฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคสองเปนโมฆะ
มาตรา ๕๖ ใบหุนนั้นอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อบริษัท
(๒) เลขทะเบียนบริษัท และวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท
(๓) ชนิด มูลคา เลขที่ใบหุนและ จํานวนหุน
(๔) ชื่อผูถือหุน
(๕) ลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพไวอยางนอยหนึ่งคน แตกรรมการจะมอบหมายใหนาย
ทะเบียนหุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยลงหรือพิมพลายมือชื่อแทนก็ได
(๖) วันเดือนปที่ออกใบหุน
มาตรา ๕๗ บริษัทจะกําหนดขอจํากัดใดๆ ในการโอนหุนมิได เวนแตขอจํากัดนั้นๆ จะเปนไป
เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับตามกฎหมายหรือเพื่อเปนการรักษาอัตราสวนการถือหุนของ
คนไทยกับคนตางดาว
ผูเริ่ มจัด ตั้งบริ ษั ท จะโอนหุ น ที่ซื้ อตามมาตรา ๑๗ (๓) ก อ นครบกํ า หนดสองปนั บ แต วัน จด
ทะเบียนเปนบริษัทแลวมิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน
มาตรา ๕๘ การโอนหุน ยอ มสมบูรณเมื่อผูโ อนไดสลักหลัง ใบหุน โดยระบุชื่อผูรับ โอนและ
ลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับโอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนนั้นจะใชยันบริษัทไดเมื่อบริษัท
ไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการโอนหุนแลว แตจะใชยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทไดลงทะเบียนการโอนหุน
แลว ในการนี้หากบริษัทเห็นวา การโอนหุนนั้นถูกตองตามกฎหมาย ใหบริษัทลงทะเบียนการโอนหุนภายใน
สิบสี่วันนับแตวันไดรับคํารองขอนั้นหรือหากบริษัทเห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณใหบริษัทแจงแก
ผูยื่นคํารองภายในเจ็ดวัน
ในกรณีที่ผูรับโอนหุนประสงคจะไดใบหุนใหม ใหรองขอตอบริษัทโดยทําเปนหนังสือลงลายมือ
ชื่อของผูรับโอนหุนและมีพยานหนึ่งคนเปนอยางนอยลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้น พรอมทั้งเวนคืนใบหุน
เดิมหรือหลักฐานอื่นใหแกบริษัท ในการนี้หากบริษัทเห็นวาการโอนหุนนั้นถูกตองตามกฎหมายแลว ใหบริษัท
ลงทะเบียนการโอนหุนภายในเจ็ดวันนับแตวันไดรับคํารองขอและใหบริษัทออกใบหุนใหใหมภายในหนึ่งเดือนนับ
แตวันไดรับคํารองขอนั้น
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ผูถือหุนของบริษัทตายหรือลมละลาย อันเปนเหตุใหบุคคลใดมีสิทธิในหุน
นั้น ถาบุคคลนั้นไดนําหลักฐานที่ชอบดวยกฎหมายมาแสดงครบถวนแลวใหบริษัทลงทะเบียนและออกใบหุนให
ใหมภายในหนึ่งเดือนนับแตวันไดรับหลักฐานครบถวน

มาตรา ๖๐ ในระหวางยี่สิบเอ็ดวันกอนวันประชุมผูถือหุนแตละครั้งบริษัทจะงดรับลงทะเบียน
การโอนหุนก็ได โดยประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัททุกแหง ไม
นอยกวาสิบสี่วันกอนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุน
มาตรา ๖๑ บริษัทตองจัดใหมีทะเบียนผูถือหุนซึ่งอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ สัญชาติ และที่อยูของผูถือหุน
(๒) ชนิด มูลคา เลขที่ใบหุน และจํานวนหุน
(๓) วันเดือนป ที่ลงทะเบียนเปนหรือขาดจากการเปนผูถือหุน
มาตรา ๖๒ บริษัทตองเก็บรักษาทะเบียนผูถือหุนและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนไว ณ
สํานักงานใหญของบริษัท แตบริษัทจะมอบหมายใหบุคคลใดทําหนาที่เก็บรักษาทะเบียนผูถือหุนและหลักฐาน
ประกอบการลงทะเบียนแทนบริษัทไว ณ ที่ใดก็ได แตตองแจงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบถึงผูเก็บรักษา
ทะเบียนดังกลาว
ในกรณี ที่ ทะเบีย นผู ถือหุน สู ญ หาย ลบเลือน หรือชํา รุ ด ในสาระสํา คัญ ใหบ ริษั ทแจงตอ นาย
ทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ทราบหรือควรจะไดทราบถึงการสูญหาย ลบเลือนหรือชํารุดนั้น และจัดทําหรือ
ซอมแซมทะเบียนผูถือหุนใหเสร็จภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่แจง
ทะเบียนผูถือหุนใหสันนิษฐานไวกอนวาถูกตอง
มาตรา ๖๓ ผู ถื อ หุ น มี สิ ท ธิ ข อตรวจรายการในทะเบี ย นผู ถื อ หุ น และหลั ก ฐานประกอบการ
ลงทะเบียนไดในระหวางเวลาทําการของผูเก็บรักษาทะเบียนผูถือหุน ในการนี้ผูเก็บรักษาทะเบียนผูถือหุนจะ
กําหนดเวลาไวก็ได แตตองไมนอยกวาวันละสองชั่วโมง
ในกรณีที่ผูถือหุนขอสําเนาทะเบียนผูถือหุนทั้งหมดหรือบางสวนพรอมดวยคํารับรองของบริษัท
วาถูกตอง หรือขอใหบริษัทออกใบหุนใหมแทนใบหุนที่สูญหาย ลบเลือน หรือชํารุดในสาระสําคัญและไดเสีย
คาธรรมเนียมตามขอบังคับของบริษัทใหแกบริษัทแลว บริษัทตองจัดทําหรือออกใหแกผูถือหุนภายในสิบสี่วัน
นับแตวันไดรับคําขอ
ใบหุนที่สูญหาย ลบเลือน หรือชํารุดที่ไดมีการออกใบหุนใหมแทนแลว ใหถือวาเปนอันยกเลิก
คาธรรมเนียมตามขอบังคับของบริษัทตามวรรคสอง ตองไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๔ บริษัทตองยื่นบัญชีรายชื่อผูถือหุนที่มีอยูในวันประชุมสามัญประจําปโดยมีรายการ
ตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง ตอนายทะเบียนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันเสร็จการประชุม
มาตรา ๖๕ บุริมสิทธิในหุนซึ่งไดออกใหแลวจะเปลี่ยนแปลงมิได
การแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญจะกระทํามิได เวนแตบริษัทจะมีขอบังคับกําหนดไวเปน
อยางอื่น ในการนี้ใหทําไดโดยผูถือหุนยื่นคําขอแปลงหุนตอบริษัทพรอมกับสงมอบใบหุนคืน
การแปลงหุนตามวรรคสองใหมีผลนับแตวันยื่นคําขอ ในการนี้ใหบริษัทออกใบหุนใหมใหแก
ผูขอภายในสิบสี่วันนับแตวันไดรับคําขอ
มาตรา ๖๖ บริษัทจะเปนเจาของหุนหรือรับจํานําหุนของตนเองมิได

*

มาตรา ๖๖/๑ บทบัญญัติมาตรา ๖๖ ในสวนที่เกี่ยวกับการที่บริษัทเปนเจาของหุนของตนเอง
มิใหนํามาใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้
(๑) บริษัทอาจซื้อหุนคืนจากผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยกับมติของที่ประชุมผูถือหุนซึ่งแกไข
ขอบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปนผล ซึ่งผูถือหุนเห็นวาตน
ไมไดรับความเปนธรรม
(๒) บริษัทอาจซื้อหุนคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกําไรสะสมและสภาพคลองสวนเกิน
และการซื้อหุนคืนนั้นไมเปนเหตุใหบริษัทประสบปญหาทางการเงิน
หุนที่บริษัทถืออยูนั้นจะไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน รวมทั้งไมมีสิทธิในการออก
เสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปนผลดวย
หุนที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะตองจําหนายออกไปภายในเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง ถา
ไมจําหนายหรือจําหนายไมหมดภายในเวลาที่กําหนด ใหบริษัทลดทุนที่ชําระแลวโดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนสวนที่
จําหนายไมได
การซื้ อหุน คืน ตามวรรคหนึ่ ง การจํา หน า ยหุ น และการตัด หุน ตามวรรคสาม ใหเ ปน ไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๖
คณะกรรมการ
มาตรา ๖๗ บริษัทตองมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทประกอบดวยกรรมการ
อยางนอยหาคน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
มาตรา ๖๘ กรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา และ
(๑) บรรลุนิติภาวะ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๓) ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทํา
โดยทุจริต
(๔) ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการหรือหนวยงานของรัฐ ฐาน
ทุจริตตอหนาที่
มาตรา ๖๙ การกําหนดขอจํากัดใดๆ อันมีลักษณะเปนการกีดกันมิใหผูถือหุนเปนกรรมการนั้น
จะกระทํามิได
มาตรา ๗๐ เวนแตบริษัทจะมีขอบังคับกําหนดไวเปนอยางอื่น กรรมการนั้นใหที่ประชุมผูถือหุน
เลือกตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(๑) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือคูณดวยจํานวนกรรมการที่จ ะ
เลือกตั้ง
*

เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕

(๒) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (๑) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอย
เพียงใดก็ได
(๓) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา
จํานวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี ใหเลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อใหไดจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
ในกรณีที่บริษัทมีขอบังคับกําหนดวิธีการเลือกกรรมการไวเปนอยางอื่นขอบังคับนั้นจะตองไมมี
ลักษณะเปนการตัดสิทธิผูถือหุนในการลงคะแนนเลือกกรรมการ
มาตรา ๗๑ ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหเลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพรอม
กันในคราวเดียวแตใหคณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทตอไปพลางกอน
เทาที่จําเปนจนกวาคณะกรรมการชุดใหมจะเขารับหนาที่
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับกรณีที่บริษัทมีขอบังคับกําหนดวิธีการเลือกกรรมการแตกตาง
ไปจากที่กําหนดไวในมาตรา ๗๐ ซึ่งในกรณีเชนนั้น ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามเปนอัตราถา
จํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
กรรมการที่ จ ะต อ งออกจากตํา แหนง ในปแ รกและปที่ ส องภายหลั ง จดทะเบียนบริษั ทนั้น ถ า
ขอบังคับมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ก็ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนาน
ที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามมาตรานี้ อาจไดรับเลือกตั้งใหมได
มาตรา ๗๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๗๑ กรรมการพนจากตําแหนง
เมื่อ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖๘
ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามมาตรา ๗๖
ศาลมีคําสั่งใหออก

มาตรา ๗๓ กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผล
นับแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได
มาตรา ๗๔ ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการที่พนจากตําแหนง
ยังคงตองอยูรักษาการในตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทตอไปเพียงเทาที่จําเปนจนกวาคณะกรรมการชุด
ใหมเขารับหนาที่ เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๗๒ (๕)
คณะกรรมการที่พนจากตําแหนงตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุด
ใหมภายในหนึ่งเดือนนับแตวันพนจากตําแหนง โดยสงหนังสือนัดประชุมใหผูถือหุนทราบไมนอยกวาสิบสี่วันกอน
วันประชุม

มาตรา ๗๕ ภายใตบังคับมาตรา ๘๓ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖๘ เขา
เปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของ
กรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา ๗๖ ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออก
ตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน
นับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
มาตรา ๗๗ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่จัดการบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงคขอบังคับ
และมติของที่ประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยาง
ใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได เวนแตบริษัทจะมีขอบังคับไมใหคณะกรรมการมีอํานาจดังกลาวโดยระบุไว
ชัดแจง
มาตรา ๗๘ ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรอง
ประธานกรรมการก็ได รองประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๗๙ คณะกรรมการต อ งประชุ ม อย า งน อ ยสามเดื อ นต อ ครั้ ง ณ ท อ งที่ อั น เป น ที่ ตั้ ง
สํานักงานใหญของบริษัทหรือจังหวัดใกลเคียง เวนแตขอบังคับของบริษัทจะกําหนดใหมีการประชุม ณ ทองที่อื่น
มาตรา ๘๐ ในการประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมี
แตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวนแตกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๘๑ ประธานกรรมการเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
ถากรรมการตั้งแตสองคนขึ้นไปรองขอใหเรียกประชุมคณะกรรมการใหประธานกรรมการกําหนด
วันประชุมภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ไดรับการรองขอ
มาตรา ๘๒ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายสง
หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิ
หรือประโยชนของบริษัท จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได

มาตรา ๘๓ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจํานวนที่จะเปนองคประชุม ให
กรรมการที่เหลืออยูกระทําการในนามของคณะกรรมการไดแตเฉพาะการจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้ง
กรรมการแทนตําแหนงที่วางทั้งหมดเทานั้น
การประชุมตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่จํานวนกรรมการวางลงเหลือ
นอยกวาจํานวนที่จะเปนองคประชุม
บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของ
กรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา ๘๔ บรรดากิ จ การของบริ ษั ท ที่ ค ณะกรรมการ หรื อ กรรมการ หรื อ บุ ค คลซึ่ ง ได รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการไดกระทําไปในนามของบริษัท ยอมมีผลสมบูรณและผูกพันบริษัทแมจะปรากฏใน
ภายหลังวามีขอบกพรองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แตงตั้ง หรือคุณสมบัติของกรรมการ
มาตรา ๘๕ ในการดําเนินกิจการของบริษัท กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนของบริษัท
ในกรณีที่กรรมการคนใดกระทําการหรือละเวนกระทําการใดอันเปนการไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
บริษัทหรือผูถือหุน แลวแตกรณี อาจดําเนินการไดดังตอไปนี้
(๑) ถาการกระทําหรือละเวนการกระทํานั้นเปนเหตุใหบริษัทไดรับความเสียหาย ใหบริษัทเรียก
คาสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได
ในกรณีที่บริษัทไมเรียกรอง ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละหา
ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะแจงเปนหนังสือใหบริษัทดําเนินการเรียกรองก็ได หากบริษัทไมดําเนินการตามที่ผู
ถือหุนนั้นแจง ผูถือหุนนั้นๆ จะนําคดีขึ้นฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนแทนบริษัทก็ได
(๒) ถาการกระทําหรือละเวนการกระทํานั้นอาจทําใหเกิดความเสียหายแกบริษัทผูถือหุนคน
หนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละหาของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหศาลสั่งระงับการ
กระทําดังกลาวก็ได
ในกรณีที่ผูถือหุนเปนผูดําเนินการตามวรรคสอง ผูถือหุนจะขอใหศาลสั่งใหกรรมการคนนั้นออก
จากตําแหนงก็ได
ผูถือหุนซึ่งดําเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ตองถือหุนของบริษัทอยูในขณะที่กรรมการคน
นั้นกระทํ าการหรือละเวนกระทําการอัน เป นเหตุให บริษัทเสียหายหรืออาจทําใหเกิ ดความเสียหายแกบ ริษัท
แลวแตกรณี
มาตรา ๘๖ หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับ
กิจการของบริษัท หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวน
จํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการ
แขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชนตน หรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุน
ทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
ในกรณีที่กรรมการคนใดฝาฝนบทบัญญัติวรรคหนึ่ง บริษัทจะเรียกคาสินไหมทดแทนในการที่
บริษัทไดรับความเสียหายจากกรรมการคนนั้นก็ได ทั้งนี้ ตองฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่บริษัททราบถึงการฝา
ฝนและไมเกินสองปนับแตวันฝาฝน

ในกรณีที่บริษัทไมใชสิทธิเรียกรองตามวรรคสอง ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุนรวมกัน
ไมนอยกวารอยละหาของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะแจงเปนหนังสือใหบริษัทดําเนินการเรียกรองก็ได ถาบริษัทไม
ดําเนินการตามที่ผูถือหุนแจงภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่แจง หรืออายุความตามวรรคสองเหลือนอยกวาหนึ่ง
เดือน ผูถือหุนดังกลาวจะใชสิทธิเรียกรองนั้นเพื่อบริษัทก็ได และใหนํามาตรา ๘๕ วรรคสอง (๒) และวรรคสาม
มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๗ กรรมการคนใดซื้อทรัพยสินของบริษัท หรือขายทรัพยสินใหแกบริษัทหรือกระทํา
ธุรกิจอยางใดอยางหนึ่งกับบริษัท ไมวาจะกระทําในนามของตนหรือของบุคคลอื่น ถามิไดรับความยินยอมจาก
คณะกรรมการแลว การซื้อขายหรือกระทําธุรกิจนั้นไมมีผลผูกพันบริษัท
มาตรา ๘๘ ใหกรรมการแจงใหบริษัททราบโดยมิชักชาเมื่อมีกรณีดังตอไปนี้
(๑) มีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททําขึ้นระหวางรอบปบัญชี
โดยระบุขอเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคูสัญญาและสวนไดเสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถามี)
(๒) ถือหุนหรือหุนกูในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจํานวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงใน
ระหวางรอบปบัญชี (ถามี)
มาตรา ๘๙ หามมิใหบริษัทใหกูยืมเงินแกกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของบริษัทเวนแต
(๑) เปนการใหกูยืมเงินตามระเบียบการสงเคราะหพนักงานและลูกจาง หรือ
(๒) เปนการใหกูยืมเงินตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย กฎหมายวาดวยการประกัน
ชีวิต หรือกฎหมายอื่น
การใหกูยืมเงินดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนการใหกูยืมแกกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของบริษัท
ตามวรรคหนึ่ง
(ก) การใหกูยืมเงินแกคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงาน หรือ
ลูกจาง
(ข) การใหกูยืมเงินแกหางหุนสวนสามัญที่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจาง คูสมรส หรือบุตรที่
ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางนั้นเปนหุนสวน
(ค) การใหกูยืมเงินแกหางหุนสวนจํากัดที่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจาง คูสมรส หรือบุตรที่
ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางนั้น เปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด
(ง) การใหกูยืมเงินแกบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนที่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจาง คูสมรส
หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางนั้น ถือหุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหุน
ทั้งหมดของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนนั้น
การใหกูยืมเงินตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงการค้ําประกันการรับซื้อหรือซื้อลดตั๋วเงิน และ
การใหหลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กูยืมดวย
มาตรา ๙๐ ห า มมิ ใ ห บ ริ ษั ท จ า ยเงิ น หรื อ ทรั พ ย สิ น อื่ น ใดให แ ก ก รรมการเว น แต จ า ยเป น
คาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท
ในกรณีที่ขอบังคับของบริษัทมิไดกําหนดไว การจายคาตอบแทนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามมติ
ของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุม

มาตรา ๙๑ กรรมการตองรับผิดรวมกันเพื่อความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแกบริษัทในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) การเรียกใหผูจองหุนชําระเงินคาหุน หรือโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินใหแกบริษัทโดยไมปฏิบัติ
ตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘
(๒) การนําเงินคาหุนไปใชจายหรือจําหนายทรัพยสินที่ไดรับชําระเปนคาหุนของบริษัทโดย
ฝาฝนมาตรา ๔๓
(๓) การดําเนินการใดๆ โดยฝาฝนมาตรา ๘๕
(๔) การใหกูยืมเงินโดยฝาฝนมาตรา ๘๙
(๕) การจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการโดยไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๐
(๖) การจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนโดยฝาฝนมาตรา ๑๑๕ หรือการรับผิดตามมาตรา ๑๑๘
เวนแตจะพิสูจนไดวาไดกระทําการโดยสุจริตและอาศัยหลักฐาน หรือรายงานทางการเงินที่ประธานกรรมการ หรือ
เจาหนาที่การเงินของบริษัท หรือผูสอบบัญชีรับรองวาถูกตองแลว
(๗) การไมจัดทําหรือเก็บรักษาบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารของบริษัทตามพระราชบัญญัตินี้
เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไดกระทําการอันสมควรเพื่อมิใหมีการฝาฝนแลว
มาตรา ๙๒ กรรมการไมตองรับผิดตามมาตรา ๙๑ ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) พิสูจนไดวาตนมิไดรวมกระทํากิจการนั้นๆ หรือกิจการดังกลาวไดกระทําไปโดยมิไดอาศัย
มติของที่ประชุมคณะกรรมการ
(๒) ได คัด คานในที่ประชุมคณะกรรมการโดยปรากฏในรายงานการประชุมหรือไดทํ าเปน
หนังสือยื่นตอประธานที่ประชุมภายในสามวันนับแตสิ้นสุดการประชุม
มาตรา ๙๓ ในกรณีที่กรรมการตองรับผิดเพื่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแกบริษัทตามมาตรา
๙๑ (๖) ใหกรรมการดังกลาวมีสิทธิเรียกเงินปนผลสวนที่เกินคืนจากผูถือหุนซึ่งไดรับไปโดยทราบวาเปนการจาย
โดยฝาฝนมาตรา ๑๑๕ หรือการตองรับผิดตามมาตรา ๑๑๘ ดวย
มาตรา ๙๔ กรรมการต องรับ ผิ ด รว มกัน เพื่ อ ความเสีย หายใดๆ อั น เกิด ขึ้น แกผูถือ หุน และ
บุคคลซึ่งเกี่ยวของกับบริษัทในกรณีดังตอไปนี้ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้นดวย
(๑) การแจงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความอันควรตองแจงเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริษัทในการเสนอขายหุน หุนกูหรือตราสารการเงินของบริษัท
(๒) การแสดงขอความหรือลงรายการในเอกสารที่ยื่นตอนายทะเบียน โดยขอความหรือรายการ
นั้นเปนเท็จ หรือไมตรงกับบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารของบริษัท
(๓) การจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน รายงานการประชุมผูถือหุนหรือรายงานการประชุม
คณะกรรมการอันเปนเท็จ
มาตรา ๙๕ กรรมการคนใดกระทํ า การใดที่ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น มี ม ติใ ห อํ า นาจอนุ มั ติ ห รื อ ให
สัตยาบันแลว แมตอมาจะมีการเพิกถอนมตินั้น กรรมการคนนั้นไมตองรับผิดในการกระทํานั้นตอบริษัท ผูถือหุน
หรือเจาหนี้ของบริษัท
มาตรา ๙๖ บริษัทตองจัดใหมีทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงาน
การประชุมผูถือหุน และเก็บรักษาไว ณ สํานักงานใหญของบริษัท แตบริษัทจะมอบหมายใหบุคคลใดทําหนาที่

เก็บรักษาเอกสารและทะเบียนดังกลาวแทนบริษัทไว ณ ที่ใดก็ได แตตองแจงใหนายทะเบียนทราบกอนและตอง
เก็บรักษาไวในทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญหรือจังหวัดใกลเคียง
ทะเบียนกรรมการนั้นอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ วันเดือนปเกิด สัญชาติ และที่อยูของกรรมการ
(๒) ชนิด มูลคา เลขที่ใบหุน และจํานวนหุนที่กรรมการแตละคนถือ
(๓) วันเดือนป ที่เปนหรือขาดจากการเปนกรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมผูถือหุนนั้นคณะกรรมการตองจัดทําให
เสร็จภายในสิบสี่วันนับแตวันประชุม
มาตรา ๙๗ เวนแตจะมีบัญญัติไวในหมวดนี้เปนอยางอื่น ความเกี่ยวพันระหวางกรรมการกับ
บริษัทและบริษัทกับบุคคลภายนอก ใหเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตัวแทน
หมวด ๗
การประชุมผูถือหุน
มาตรา ๙๘ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน
สี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ
มาตรา ๙๙ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะ
เห็นสมควร
มาตรา ๑๐๐ ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมดหรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แต
ตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัด
ใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน
มาตรา ๑๐๑ ในการเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุ
สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดย
ระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกลาวและจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ทั้งนี้
ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสามวันกอนวันประชุมดวย
สถานที่ที่จะใชเปนที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ตองอยูในทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท
หรือจังหวัดใกลเคียง เวนแตขอบังคับจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
มาตรา ๑๐๒ ผูถือหุนมีสิทธิเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนแตจะมอบ
ฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได ในการนี้ใหนํามาตรา ๓๓ วรรคสอง วรรคสี่ และ
วรรคหา และมาตรา ๓๔ มาใชบังคับโดยอนุโลมโดยในกรณีการมอบฉันทะใหยื่นหนังสือมอบฉันทะตอประธาน
กรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด

*

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในสวนที่ถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้นมิใหใชบังคับกับกรณีที่
บริษัทไดออกหุนบุริมสิทธิและกําหนดใหมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอยกวาหุนสามัญ
มาตรา ๑๐๓ เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไวเปนอยางอื่น ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผู
ถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคนหรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
ผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปน
องคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมงจํานวนผูถือ
หุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียก
นัดเพราะผูถือหุนรองขอตามมาตรา ๑๐๐ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียก
ประชุมเพราะผูถือหุนรองขอตามมาตรา ๑๐๐ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไม
นอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม
มาตรา ๑๐๔ ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการ
ไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน
ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่ง
เปนประธานในที่ประชุม
มาตรา ๑๐๕ ประธานในที่ประชุมผูถือหุน มีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับ
ของบริษัทวาดวยการประชุม ในการนี้ตองดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวใน
หนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งใน
สามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัด
ประชุมอีกก็ได
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระไมเสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่อง
ที่ผูถือหุนเสนอไมเสร็จตามวรรคสอง แลวแตกรณี และจําเปนตองเลื่อนการพิจารณา ใหที่ประชุมกําหนดสถานที่
วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งตอไป และใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบ
วาระการประชุ ม ไปยั ง ผู ถื อ หุ น ไม น อ ยกว า เจ็ ด วั น ก อ นวั น ประชุ ม ทั้ ง นี้ ใ ห โ ฆษณาคํ า บอกกล า วนั ด ประชุ ม ใน
หนังสือพิมพไมนอยกวาสามวันกอนวันประชุมดวย
มาตรา ๑๐๖ การสงหนังสือนัดประชุมตามที่กําหนดไวในหมวดนี้ใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๗ เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไวเปนอยางอื่น มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นให
ประกอบดวยคะแนนเสียดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
*

เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๖

(๒) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่
สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค
จะแบงกําไรขาดทุนกัน
(๓) ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท มี ข อ บั ง คั บ กํ า หนดไว ว า มติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ในเรื่ อ งใดต อ ง
ประกอบดวยคะแนนเสียงเกินจํานวนที่กําหนดไวใน (๑) หรือ (๒) ก็ใหเปนไปตามนั้น
มาตรา ๑๐๘ ในการประชุมผูถือหุนครั้งใด ถาไดมีการนัดประชุม หรือลงมติโดยไมปฏิบัติตาม
หรือฝาฝนขอบังคับของบริษัท หรือบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ผูถือหุนไมนอยกวาหาคนหรือผูถือหุนซึ่งมี
หุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะรองขอใหศาลสั่งเพิกถอนมติในการ
ประชุมครั้งนั้นก็ได แตตองรองขอตอศาลภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ที่ประชุมลงมติ
ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาใหเพิกถอนมติของที่ประชุมผูถือหุนตามวรรคหนึ่งใหบริษัทแจงไปยัง
ผูถือหุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด
หมวด ๘
บัญชีและรายงาน
มาตรา ๑๐๙ บริษัทตองจัดใหมีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น
มาตรา ๑๑๐ นอกจากการจัดทําบัญชีตามมาตรา ๑๐๙ บริษัทตองจัดทํางบดุลและบัญชีกําไร
ขาดทุนอยางนอยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนอันเปนรอบปบัญชีของบริษัทนั้น
งบดุ ล และบั ญ ชี กํ า ไรขาดทุ น ต อ งมี ร ายการและความหมายของรายการตามที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๑๑๑ ในกรณีที่บริษัทยังมิไดรับชําระเงินคาหุนเต็มจํานวนทุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตอง
แสดงใหชัดเจนวามีทุนและจํานวนหุนจดทะเบียนเทาใด หุนที่ออกจําหนายและไดรับชําระแลวคิดเปนเงินเทาใด
ในเอกสารของบริษัทดังตอไปนี้
(๑) งบดุล
(๒) เอกสารอื่นที่มีการแสดงฐานะการเงิน
มาตรา ๑๑๒ คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของ
รอบปบัญชีของบริษัทเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ
งบดุลและบั ญ ชีกําไรขาดทุ นที่จั ดทําตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทํา ขึ้นในระหวางรอบปบั ญชี เพื่อ
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชี
กําไรขาดทุนนั้นใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

มาตรา ๑๑๓ คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้ใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุม
สามัญประจําป
(๑) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว ตามมาตรา ๑๑๒ พรอมทั้ง
รายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี
(๒) เอกสารแสดงรายการตามมาตรา ๑๑๔ (๑) และ (๒) (ถามี)
(๓) รายงานประจําปของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๑๔ ในรายงานประจําปของคณะกรรมการนั้น อยางนอยตองปรากฏรายงานเกี่ยวกับ
(๑) ชื่อ สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ ประเภทธุรกิจ จํานวนและชนิดหุนทั้งหมดที่ออกจําหนายแลว
ของบริษัท จํานวนและชนิดหุนที่บริษัทถืออยูในบริษัทในเครือ (ถามี) ลักษณะของบริษัทที่จะเปนบริษัทในเครือ
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๒) ชื่อ สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ ประเภทธุรกิจ จํานวนและชนิดหุนทั้งหมดที่ออกจําหนายแลว
จํานวนและชนิดหุนของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนที่บริษัทถือหุนอยูเปนจํานวนตั้งแตรอยละสิบขึ้นไปของจํานวน
หุนที่ออกจําหนายแลวของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนนั้น (ถามี)
(๓) รายละเอียดที่กรรมการแจงตอบริษัทตามมาตรา ๘๘
(๔) ผลประโยชนตอบแทน หุน หุนกู หรือสิทธิประโยชนอยางอื่นที่กรรมการไดรับจากบริษัท
พรอมกับระบุชื่อกรรมการซึ่งเปนผูไดรับนั้น
(๕) รายการอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๑๕ การจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได ในกรณีที่
บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล
เงินปนผลนั้นใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน เวนแตจะมีขอบังคับกําหนดไวเปนอยางอื่น
ในเรื่องหุนบุริมสิทธิ โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
เมื่อขอบังคับของบริษัทกําหนดใหทําได คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือ
หุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทมีกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้นและเมื่อไดจายเงินปนผลแลว ใหรายงานให
ที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
การจายเงินปนผลนั้นใหกระทําภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการ
ลงมติ แลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนกับใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นใน
หนังสือพิมพดวย
มาตรา ๑๑๖ บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา
ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ
สิบของทุนจดทะเบียน เวนแตบริษัทจะมีขอบังคับหรือกฎหมายอื่นกําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวานั้น
มาตรา ๑๑๗ ในกรณีที่บริษัทยังจําหนายหุนไมครบตามจํานวนที่จดทะเบียนไว หรือบริษัทไดจด
ทะเบียนเพิ่มทุนแลว บริษัทจะจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวน โดยออกเปนหุนสามัญใหมใหแกผูถือหุนโดย
ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนก็ได
มาตรา ๑๑๘ ในกรณีที่บริษัทจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนโดยฝาฝนมาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖
หรือมาตรา ๑๑๗ เปนเหตุใหเจาหนี้ของบริษัทเสียเปรียบ เจาหนี้จะฟองผูถือหุนใหคืนเงินปนผลที่ไดรับไปแลวก็

ได โดยตองฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนลงมติแตผูถือหุนคนใดไดรับเงินปนผลไปแลวโดยสุจริต
จะบังคับใหคืนเงินมิได
* มาตรา ๑๑๙ เมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว บริษัทอาจโอนทุนสํารองตามมาตรา ๕๑
ทุนสํารองตามมาตรา ๑๑๖ หรือเงินสํารองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได
การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหนึ่ง ใหหักชดเชยจากเงินสํารองอื่นกอนแลวจึงหักจากทุน
สํารองตามมาตรา ๑๑๖ และทุนสํารองตามมาตรา ๕๑ ตามลําดับ
มาตรา ๑๒๐ ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคา
สอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได
มาตรา ๑๒๑ ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจางหรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ
ของบริษัท
มาตรา ๑๒๒ ผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได
รายจายตลอดจนทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทไดในระหวางเวลาทําการของบริษัท ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถาม
กรรมการ พนักงาน ลู ก จ า ง ผู ดํา รงตํ า แหนง หนา ที่ใ ดๆ ของบริษั ท และตั ว แทนของบริษั ท รวมทั้ งใหชี้แ จง
ขอเท็จจริงหรือสงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของบริษัทได
มาตรา ๑๒๓ ผูสอบบัญชีตองทํารายงานเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปตามกฎหมาย
วาดวยการสอบบัญชี
มาตรา ๑๒๔ งบดุ ล บั ญ ชี กํา ไรขาดทุ น และรายงานของผู ส อบบั ญ ชี ของบริษั ทต อ งทํา เป น
ภาษาไทยโดยจัดพิมพใหเรียบรอย
มาตรา ๑๒๕ ผูสอบบัญชีมีสิทธิทําคําชี้แจงเปนหนังสือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนและมีหนาที่เขา
รวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกําไรขาดทุน และปญหาเกี่ยวกับ
บัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุนและใหบริษัทจัดสงรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผูถือ
หุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนครั้งนั้นแกผูสอบบัญชีดวย
มาตรา ๑๒๖ ผูถือหุนมีสิทธิขอตรวจงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และรายงานของผูสอบบัญชีของ
บริษัทไดทุกเวลาในระหวางเวลาทําการของบริษัท และจะขอใหบริษัทสงสําเนาเอกสารดังกลาวพรอมดวยคํา
รับรองวาถูกตองก็ได ในการนี้บริษัทอาจเรียกคาใชจายไดตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท
มาตรา ๑๒๗ บริษัทตองจัดสงรายงานประจําป พรอมกับสําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่
ผูสอบบั ญชีไ ดตรวจสอบและที่ป ระชุ มผู ถือหุนได อนุมัติ แ ลว และสํา เนารายงานการประชุมผูถือหุ นเฉพาะที่
เกี่ยวกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกําไร และการแบงเงินปนผล โดยมีผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อ
รับรองวาถูกตองไปยังนายทะเบียน สําหรับงบดุลนั้นบริษัทตองโฆษณาใหประชาชนทราบทางหนังสือพิมพมี
กําหนดเวลาอยางนอยหนึ่งวันดวย ทั้งนี้ ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ

*

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗

หมวด ๙
การตรวจสอบ
มาตรา ๑๒๘ ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําคําขอเปนหนังสือใหนาย
ทะเบียนแตงตั้งผูตรวจสอบเพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของบริษัทตลอดจนตรวจสอบการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการดวยก็ได
ในคําขอตามวรรคหนึ่ง ผูขอตองระบุประเด็นที่จะใหตรวจสอบโดยแจงชัดพรอมกับแจงชื่อและ
สถานที่อยูของผูถือหุนคนหนึ่งเปนตัวแทนดวย
ใหนายทะเบียนมีคําสั่งแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่คนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูตรวจสอบและใน
คําสั่งแตงตั้งผูตรวจสอบ นายทะเบียนตองระบุประเด็นที่จะใหตรวจสอบโดยแจงชัด
มาตรา ๑๒๙ นายทะเบียนจะแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่คนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูตรวจสอบ
เพื่อดําเนินการตรวจสอบบริษัทก็ไดเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวา
(๑) บริษัทไดกระทําการเพื่อโกงเจาหนี้ของบริษัท หรือกอหนี้โดยที่รูอยูวาไมสามารถจะชําระ
คืนได
(๒) บริษัทฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือแจงขอความที่เปนเท็จในการขอจด
ทะเบียนในงบดุลหรือบัญชีกําไรขาดทุน หรือในรายงานที่ยื่นตอนายทะเบียนหรือที่เปดเผยแกประชาชนทั่วไป
(๓) กรรมการหรือพนักงานชั้นบริหารของบริษัทดําเนินการผิดวัตถุประสงคของบริษัทหรือ
กระทําการทุจริตตอบริษัทหรือผูถือหุนของบริษัท
(๔) มีการกระทําอันเปนการทําใหผูถือหุนฝายขางนอยเสียเปรียบโดยไมเปนธรรม
(๕) การบริหารกิจการของบริษัทอาจกอใหเกิดความเสียหายแกผูถือหุน
ในคําสั่งแตงตั้งผูตรวจสอบ นายทะเบียนตองระบุประเด็นที่จะใหตรวจสอบโดยแจงชัดและมี
หนังสือแจงใหบริษัททราบ
มาตรา ๑๓๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๒๙ ผูตรวจสอบมีอํานาจดังนี้
(๑) เขาไปในสํานักงานและสถานที่ใดๆ ของบริษัทระหวางเวลาทําการของบริษัท
(๒) สั่งกรรมการ พนักงาน ลูกจาง ผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท
และผูสอบบัญชี รวมทั้งบุคคลซึ่งเคยดํารงตําแหนงหรือมีหนาที่ดังกลาวและพนจากตําแหนงหรือหนาที่นั้นไมเกิน
หนึ่งปมาใหถอยคํา
(๓) สั่งใหบุคคลตาม (๒) แสดงหรือสงบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการของ
บริษัทที่อยูในความรับผิดชอบของตนเพื่อตรวจสอบ
ในกรณีที่ผูตรวจสอบพิจารณาเห็นวา ในการตรวจสอบตามที่ไดรับแตงตั้งนั้นมีความจําเปนตอง
ตรวจสอบบริษั ท อื่ น หรื อ บริ ษั ท เอกชนตามมาตรา ๑๑๔ (๑) และ (๒) ดว ยเพราะมี ก รณีเ กี่ ยวเนื่ อ งกัน ผู
ตรวจสอบตองได รับ ความเห็ นชอบจากนายทะเบี ยนกอนจึงจะมีอํานาจตรวจสอบบริษั ทนั้นเฉพาะในเรื่องที่
เกี่ยวของนั้นไดดวย
ในการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหผูตรวจสอบเปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา และใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหตามสมควร

มาตรา ๑๓๑ ผู ต รวจสอบต อ งทํ า รายงานผลการตรวจสอบพร อ มดว ยความเห็ น เสนอนาย
ทะเบียนภายในสองเดือนนับแตวันไดรับแตงตั้ง ถาไมสามารถกระทําใหเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผู
ตรวจสอบตองรายงานการตรวจสอบตอนายทะเบียนทุกสองเดือน
มาตรา ๑๓๒ เมื่อนายทะเบียนไดรับรายงานผลการตรวจสอบจากผูตรวจสอบแลวใหดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

สงสําเนารายงานนั้นไปยังบริษัทภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับรายงาน
แจงตอเจาพนักงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินคดีแกผูซึ่งกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
สั่งใหบริษัทดําเนินการใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้
แจงเปนหนังสือตอเจาหนี้หรือบุคคลซึ่งอาจไดรับความเสียหายตามที่ปรากฏจากรายงาน

การตรวจสอบ
มาตรา ๑๓๓ ใหบริษัทที่ไดรับรายงานตามมาตรา ๑๓๒ (๑) สรุปรายงานและสงใหผูถือหุน
ทราบภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ไดรับรายงาน ในการนี้ บริษัทตองจัดใหมีสําเนารายงานครบชุดไวที่บริษทั เพือ่ ใหผู
ถือหุนตรวจสอบได
มาตรา ๑๓๔ คาใชจายในการตรวจสอบบริษัทนั้น ใหบุคคลดังตอไปนี้ทดรองจายไปกอน คือ
(๑) ผูถือหุนซึ่งเปนผูขอใหนายทะเบียนแตงตั้งผูตรวจสอบ
(๒) นายทะเบียน ในกรณีที่มีการตรวจสอบตามมาตรา ๑๒๙
มาตรา ๑๓๕ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเปนไปดังที่ประสงคจะตรวจสอบทั้งหมดหรือบางสวน
ใหบริษัทรับผิดชดใชคาใชจายในการตรวจสอบที่บุคคลตามมาตรา ๑๓๔ ไดออกทดรองจายไป
หมวด ๑๐
การเพิ่มทุนและการลดทุน
มาตรา ๑๓๖ บริษัทจะเพิ่มทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไวแลวไดโดยการออกหุนใหมเพิ่มขึ้น
การออกหุนเพิ่มตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดเมื่อ
(๑) หุ น ทั้ งหมดไดออกจํา หนา ยและไดรับ ชําระเงิน คา หุน ครบถว นแลว หรือในกรณีหุน ยัง
จําหนายไมครบ หุนที่เหลือตองเปนหุนที่ออกเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
(๒) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมด ของผู
ถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
(๓) นํามตินั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต
วันที่ที่ประชุมลงมติดังกลาว
ทั้งนี้ ใหนําหมวด ๓ และหมวด ๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓๗ หุนที่เพิ่มขึ้นตามมาตรา ๑๓๖ จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางสวนก็ไดและจะเสนอ
ขายใหแกผูถือหุนตามสวนจํานวนที่ผูถือหุนแตละคนมีอยูแลวกอน หรือจะเสนอขายตอประชาชนหรือบุคคลอืน่ ไม
วาทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผูถือหุนและใหนํามาตรา ๓๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๓๘ เมื่อบริษัทจําหนายหุนที่เพิ่มไดบางสวนแลว บริษัทจะขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ทุนชําระแลวตอนายทะเบียน โดยแบงออกเปนงวด งวดละไมนอยกวารอยละยี่สิบหาของจํานวนหุนที่เสนอขายก็
ได แตตองกําหนดไวในหนังสือชี้ชวนหรือในเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุนตอประชาชนดวย
นอกจากกรณีที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่งแลว ใหบริษัทขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลว
ภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ไดรับชําระคาหุนครบตามจํานวนที่เสนอขายและกําหนดไวในหนังสือชี้ชวนหรือใน
เอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุนตอประชาชน
ในการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตามมาตรานี้ บริษัทตองสงบัญชีรายชื่อผูถือหุน
ของบริษัทเฉพาะผูถือหุนที่เพิ่ม โดยระบุชื่อ สัญชาติ ที่อยู จํานวนหุนที่ถือและเลขที่ใบหุนไปดวย
* มาตรา ๑๓๙ บริษัทจะลดทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไวแลวไดโดยการลดมูลคาหุนแตละหุนให
ต่ําลงหรือลดจํานวนหุนใหนอยลงก็ได แตจะลดทุนลงไปใหถึงต่ํากวาจํานวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดหาไดไม
ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และไดมีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามมาตรา ๑๑๙ แลวยังคงมี
ผลขาดทุนสะสมเหลืออยู บริษัทอาจลดทุนใหเหลือต่ํากวาจํานวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดก็ได
การลดมูลคาหุนหรือลดจํานวนหุนตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเปนจํานวนเทาใด และดวยวิธีการ
อยางใด จะกระทําไดตอเมื่อที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ บริษัทตองนํามตินั้นไปขอจดทะเบียนภายในสิบสี่วัน
นับแตวันที่ที่ประชุมลงมติ
มาตรา ๑๔๐ ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหลดทุนโดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่จําหนายไมไดหรือ
ที่ยังมิไดนําออกจําหนายไดเมื่อที่ประชุมมีมติแลวใหบริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ที่
ประชุมลงมติ
มาตรา ๑๔๑ ในการลดทุนที่มิใชกรณีตามมาตรา ๑๔๐ บริษัทตองมีหนังสือแจงมติการลดทุนไป
ยังเจาหนี้ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนลงมติ โดยกําหนดเวลาใหสงคํา
คัดคานภายในสองเดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงมตินั้น และใหบริษัทโฆษณามตินั้นทางหนังสือพิมพภายใน
กําหนดเวลาสิบสี่วันนั้นดวย
ถามีการคัดคาน บริษัทจะลดทุนมิไดจนกวาจะไดชําระหนี้หรือใหประกันเพื่อหนี้นั้นแลว
มาตรา ๑๔๒ เมื่ อ ได ดํ า เนิ น การตามมาตรา ๑๓๙ และมาตรา ๑๔๑ แล ว ให บ ริ ษั ท ขอจด
ทะเบียนลดทุนตอนายทะเบียนภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี้
(๑) สิบสี่วันนับแตวันที่พนกําหนดตามมาตรา ๑๔๑ ในกรณีที่ไมมีเจาหนี้คัดคานหรือ
(๒) สิบสี่วันนับแตวันที่ไดชําระหนี้หรือใหประกันเพื่อหนี้ ในกรณีที่มีเจาหนี้คดั คาน
ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๓๘ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔๓ เมื่อบริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตามมาตรา ๑๓๘
หรือจดทะเบียนลดทุนตามมาตรา ๑๔๐ หรือมาตรา ๑๔๒ แลว ใหบริษัทแจงแกผูถือหุนเปนหนังสือและประกาศ
โฆษณาในหนังสือพิมพอยางนอยหนึ่งฉบับภายในสิบสี่วัน นับแตวันที่ไดจดทะเบียนเพิ่มทุน หรือลดทุน แลวแต
กรณี
*

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๙

มาตรา ๑๔๔ ในกรณีที่เจาหนี้คนใดมิไดคัดคานการลดทุนของบริษัทภายในกําหนดเวลาตาม
มาตรา ๑๔๑ เพราะไมทราบมติการลดทุน และเหตุที่ไมทราบนั้นมิไดเปนความผิดของเจาหนี้คนนั้น ถาเจาหนี้คน
นั้นประสงคจะใหถือหุนซึ่งไดรับเงินคาหุนคืนแลวตองรับผิดตอตนในจํานวนเงินที่ไดรับคืนไปดวย ตองฟองคดี
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดจดทะเบียนลดทุน
หมวด ๑๑
หุนกู
มาตรา ๑๔๕ การกูเงินของบริษัทโดยการออกหุนกูเพื่อเสนอขายตอประชาชน ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และใหนํามาตรา ๒๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มติที่ใหออกหุนกูตามวรรคหนึ่งตองใชมติของที่ประชุมผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสาม
ในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หมวด ๑๒
การควบบริษทั
มาตรา ๑๔๖ บริษัทตั้งแตสองบริษัทขึ้นไป หรือบริษัทกับบริษัทเอกชนจะควบกันเปนบริษัทก็ได
โดยที่ประชุมผูถือหุนของแตละบริษัทที่จะควบกันลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในกรณีที่เปนการควบกับบริษัทเอกชน ตองมี
มติพิเศษตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ในกรณีที่มีมติใหควบบริษัทตามวรรคหนึ่งแลว แตมีผูถือหุนคัดคานการควบบริษัท บริษัทตอง
จัดใหมีผูซื้อหุนของผูถือหุนดังกลาวในราคาที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยครั้งสุดทายกอนวันที่มีมติใหควบบริษัท
และในกรณีไมมีราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหใชราคาตามที่ผูประเมินราคาอิสระที่ทั้งสองฝายแตงตั้งขึ้นเปน
ผูกําหนด ถาผูถือหุนนั้นไมยอมขายภายในสิบสี่วันนับแตวันไดรับคําเสนอขอซื้อใหบริษัทดําเนินการควบบริษัท
ตอไปได และใหถือวาผูถือหุนดังกลาวนั้นเปนผูถือหุนของบริษัทที่ควบกันแลว
มาตรา ๑๔๗ บริษัทตองมีหนังสือแจงมติการที่จะควบกันกับบริษัทอื่นไปยังเจาหนี้ของบริษัท
และใหนํามาตรา ๑๔๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔๘ เมื่อไดดําเนินการตามมาตรา ๑๔๗ แลว ใหประธานกรรมการของบริษัทที่จะควบ
กันเรียกประชุมผูถือหุนของบริษัทนั้นๆ ใหมาประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) จัดสรรหุนของบริษัทที่ควบกันใหแกผูถือหุน
(๒) ชื่อของบริษัทที่ควบกัน โดยจะใชชื่อใหมหรือจะใชชื่อเดิมของบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่จะควบ
กันก็ได
(๓) วัตถุประสงคของบริษัทที่ควบกัน
(๔) ทุนของบริษัทที่ควบกัน โดยจะตองมีทุนไมนอยกวาทุนชําระแลวของบริษัทที่จะควบกัน
ทั้งหมดรวมกัน และถาบริษัทที่จะควบกันไดนําหุนออกจําหนายครบตามจํานวนที่จดทะเบียนไวแลวจะเพิ่มทุนใน
คราวเดียวกันนี้ก็ได

(๕) หนังสือบริคณหสนธิของบริษัทที่ควบกัน
(๖) ขอบังคับของบริษัทที่ควบกัน
(๗) เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ควบกัน
(๘) เลือกตั้งผูสอบบัญชีบริษัทที่ควบกัน
(๙) เรื่องอื่นๆ ที่จําเปนในการควบบริษัท (ถามี)
ทั้งนี้ ตองดําเนินการประชุมใหเสร็จสิ้นภายในหกเดือนนับแตวันที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งไดลงมติ
ใหควบกันเปนรายหลังสุด เวนแตที่ประชุมตามมาตรานี้ลงมติใหขยายเวลาออกไป แตเมื่อรวมเวลาทั้งหมดแลว
ตองไมเกินหนึ่งป
มาตรา ๑๔๙ ในการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ รวมกันตามมาตรา ๑๔๘ ใหนําบทบัญญัติ
วาดวยการนั้นๆ มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตที่บัญญัติไวดังตอไปนี้
(๑) สถานที่ ที่ จ ะใช เ ป น ที่ ป ระชุ ม ต อ งอยู ใ นท อ งที่ อั น เป น ที่ ตั้ ง สํ า นั ก งานใหญ หรื อ จั ง หวั ด
ใกลเคียงของบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่จะควบกัน
(๒) ตองมีผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
ของบริษัทที่จะควบกันมาประชุม จึงจะเปนองคประชุม
(๓) ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
(๔) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมตาม (๒)
มาตรา ๑๕๐ คณะกรรมการบริ ษั ท เดิ ม ต อ งส ง มอบกิ จ การ ทรั พ ย สิ น บั ญ ชี เอกสาร และ
หลักฐานตางๆ ของบริษัทใหแกคณะกรรมการบริษัทที่ควบกันแลวภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เสร็จสิ้นการประชุม
ตามมาตรา ๑๔๘
มาตรา ๑๕๑ คณะกรรมการบริษัทที่ควบกันแลวตองขอจดทะเบียนการควบบริษัทพรอมกับยื่น
หนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับที่ที่ประชุมตามมาตรา ๑๔๘ ไดอนุมัติแลวตอนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับ
แตวันที่เสร็จสิ้นการประชุมตามมาตรา ๑๔๘ และใหนํามาตรา ๓๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๕๒ เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัทแลว ใหบริษัทเดิมหมดสภาพจาก
การเปนนิติบุคคล และใหนายทะเบียนหมายเหตุไวในทะเบียน
มาตรา ๑๕๓ บริษัทที่ควบกันและจดทะเบียนแลวยอมไดไปทั้งทรัพยสิน หนี้ สิทธิ หนาที่และ
ความรับผิดชอบของบริษัทเหลานั้นทั้งหมด
หมวด ๑๓
การเลิกบริษัท
มาตรา ๑๕๔ เมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้ ใหดําเนินการเลิกบริษัท
(๑) เมื่อที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหเลิกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(๒) เมื่อบริษัทลมละลาย

(๓) เมื่อศาลมีคําสั่งใหเลิกบริษัทตามมาตรา ๑๕๕ และคําสั่งนั้นถึงที่สุดแลว
มาตรา ๑๕๕ ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมดจะรองขอใหศาลสั่งเลิกบริษัทก็ได เมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการประชุมจัดตั้งบริษัทหรือ
การจัดทํารายงานการจัดตั้งบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการชําระ
เงินคาหุน การโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินหรือทําเอกสารหลักฐานการใชสิทธิตางๆ ใหแกบริษัทเพื่อชําระคาหุน การ
จัดทําบัญชีรายชื่อผูถือหุน หรือการจดทะเบียนบริษัท
(๒) ถาจํานวนผูถือหุนลดนอยลงจนเหลือไมถึงสิบหาคน
(๓) กิจการของบริษัท หากทําไปจะมีแตขาดทุนและไมมีหวังจะกลับฟนตัวไดอีก
เมื่อมีการรองขอใหศาลสั่งในกรณีตาม (๑) หรือ (๒) ศาลจะสั่งใหบริษัทแกไขหรือปฏิบัติให
ถูกตองตามกฎหมายภายในเวลาที่กําหนด แตไมเกินหกเดือนแทนการสั่งเลิกบริษัทก็ได
มาตรา ๑๕๖ ในการเลิกหรือสั่งเลิกบริษัท ที่ประชุมผูถือหุน หรือศาล แลวแตกรณีตองแตงตั้ง
และกําหนดคาตอบแทนผูชําระบัญชีและผูสอบบัญชีในคราวเดียวกันดวย
มาตรา ๑๕๗ เมื่ อ มี ก ารเลิ ก บริ ษั ท ให ค ณะกรรมการส ง มอบทรั พ ย สิ น บั ญ ชี และเอกสาร
หลักฐานตางๆ ทั้งหมดของบริษัทใหแกผูชําระบัญชีภายในเจ็ดวันนับแตวันเลิก
มาตรา ๑๕๘ การเลิกบริษัทใหมีผลนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิกบริษัท แตถาการ
ชําระบัญชียังไมเสร็จ ใหถือวาบริษัทยังดํารงอยูเทาเวลาที่จําเปนเพื่อการชําระบัญชี
หมวด ๑๔
การชําระบัญชี
มาตรา ๑๕๙ ในกรณีที่บริษัทเลิกโดยเหตุอื่นนอกจากเหตุลมละลายใหจัดการชําระบัญชีตาม
บทบัญญัติแหงหมวดนี้
มาตรา ๑๖๐ ผูชําระบัญชีมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการงานของบริษัทเฉพาะที่จําเปนเพื่อชําระสะสางกิจการงานที่คางอยูใหเสร็จสิ้นไป
แตหามมิใหดําเนินกิจการขึ้นใหม
(๒) เก็ บ รวบรวมและรั บ เงิ น หรื อ ทรั พ ย สิ น ที่ บ ริ ษั ท มี สิ ท ธิ จ ะได รั บ จากบุ ค คลอื่ น หรื อ ขาย
ทรัพยสินของบริษัท
(๓) ดําเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับคดีแพงหรือคดีอาญา หรือประนีประนอมยอมความในเรื่องใดๆ
ในนามของบริษัท
(๔) ชําระหนี้ในนามของบริษัท
(๕) เรียกประชุมผูถือหุน
(๖) แบงเงินหรือทรัพยสินที่เหลืออยูภายหลังการชําระหนี้ใหแกผูถือหุน
(๗) ดําเนินการตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม
(๘) ดําเนินการอยางอื่นที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จสิ้น

ในกรณีที่ผูชําระบัญชีดําเนินกิจการตาม (๑) เกินความจําเปน จนเปนเหตุใหเกิดการขาดทุนขึ้น
ผูชําระบัญชีตองรับผิดตอบริษัทในสวนที่ขาดทุนนั้น
มาตรา ๑๖๑ ภายในเจ็ดวันนับแตวันไดรับการแตงตั้ง ผูชําระบัญชีตอง
(๑) ขอจดทะเบียนเปนผูชําระบัญชี
(๒) ขอจดทะเบียนเลิกบริษัท
(๓) ประกาศโฆษณาการเลิกบริษัทใหประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ
มาตรา ๑๖๒ ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันไดรับการแตงตั้ง ผูชําระบัญชีตอง
(๑) แจงเปนหนังสือใหเจาหนี้ที่ซึ่งมีชื่อปรากฏอยูในบัญชีและเอกสารของบริษัทยื่นคําทวงหนี้
แกผูชําระบัญชีภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับแจง
(๒) แจงเปนหนังสือใหลูกหนี้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยูในบัญชีและเอกสารของบริษัทชําระหนี้แกผู
ชําระบัญชี
มาตรา ๑๖๓ กอนชําระบัญชีเสร็จ ผูชําระบัญชีและผูสอบบัญชีพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหถอดถอน
(๔) ศาลสั่งถอดถอน
เมื่อผูชําระบัญชีหรือผูสอบบัญชีซึ่งที่ประชุมผูถือหุน หรือศาลแตงตั้ง ตาย หรือลาออก ใหที่
ประชุมผูถือหุน หรือศาล แลวแตกรณี แตงตั้งผูอื่นเปนผูชําระบัญชีหรือผูสอบบัญชีแทน และใหนํามาตรา ๑๖๑
(๑) มาใชบังคับแกผูชําระบัญชีซึ่งไดรับแตงตั้งใหมดวย
มาตรา ๑๖๔ เมื่อมีเหตุอันสมควร ผูถือหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด จะเรียกประชุมผูถือหุน และขอใหที่ประชุมผูถือหุนถอดถอนผูชําระบัญชีหรือผูสอบบัญชีที่ผู
ถือหุนแตงตั้งไวแลวและแตงตั้งผูอื่นแทนเมื่อใดก็ได แตถาผูชําระบัญชีหรือผูสอบบัญชีนั้นเปนผูซึ่งศาลเปนผู
แตงตั้ง ผูถือหุนคนใดคนหนึ่งจะรองขอใหศาลถอดถอนก็ได
เมื่อผูถือหุนคนใดคนหนึ่งรองขอและนายทะเบียนเห็นวาผูชําระบัญชีหรือผูสอบบัญชีไมปฏิบัติ
หนาที่ใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนจะรองขอใหศาลถอดถอนผูชําระบัญชีหรือผูสอบบัญชี และ
แตงตั้งผูอื่นแทนเมื่อใดก็ได
มาตรา ๑๖๕ ผูชําระบัญชีตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท ตั้งแตวัน
เริ่มตนรอบปบัญชีจนถึงวันที่จดทะเบียนเลิกบริษัท และสงใหผูสอบบัญชีตรวจสอบภายในสี่เดือนนับแตวันทีไ่ ดรบั
การแตงตั้งและเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับจากผูสอบบัญชี
มาตรา ๑๖๖ ผูชําระบัญชีตองสงสําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติ
แลว พรอมดวยสําเนารายงานการประชุมผูถือหุนที่อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนั้นใหนายทะเบียนภายใน
สิบสี่วันนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
มาตรา ๑๖๗ ขอจํากัดอํานาจใดๆ ของผูชําระบัญชีนั้น จะยกขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอก
ผูกระทําการโดยสุจริตมิได

มาตรา ๑๖๘ ในกรณีที่มีการแตงตั้งผูชําระบัญชีหลายคน ผูชําระบัญชีแตละคนจะกระทําการ
ใดๆ โดยลําพังมิได เวนแตที่ประชุมผูถือหุน หรือศาลจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในเวลาแตงตั้งผูชําระบัญชี
และผูชําระบัญชีไดขอจดทะเบียนไวแลวพรอมกับการขอจดทะเบียนเลิกบริษัท
มาตรา ๑๖๙ ผูชําระบัญชีตองจัดการชําระคาธรรมเนียม คาภาระติดพันและคาใชจายซึ่งตอง
เสียในการชําระบัญชีตามลําดับกอนหนี้สินรายอื่น
มาตรา ๑๗๐ ถาเจาหนี้ของบริษัทมิไดยื่นคําทวงหนี้แกผูชําระบัญชี ใหผูชําระบัญชีวางเงินเทา
จํานวนหนี้ตามที่ปรากฏในบัญชีและเอกสารหลักฐานของบริษัทไว ณ สํานักงานวางทรัพยตามกฎหมายวาดวยการ
วางทรัพยสิน และใหผูชําระบัญชีประกาศโฆษณาใหเจาหนี้ทราบโดยทางหนังสือพิมพ
บรรดาเงินที่วางไว ณ สํานักงานวางทรัพยนั้น ถาเจาหนี้มิไดเรียกเอาภายในหาป ใหตกเปนของ
แผนดิน
มาตรา ๑๗๑ ในกรณีที่ผูชําระบัญชีเห็นวาจําเปนแกการชําระบัญชี หรือเมื่อเจาหนี้ของบริษัท
รองขอ ผูชําระบัญชีจะเรียกเจาหนี้ของบริษัทมาประชุมรวมกันกับผูชําระบัญชีเพื่อพิจารณากิจการและฐานะ
การเงินของบริษัท และทําความตกลงในเรื่องที่จะชําระหนี้ก็ได
ความตกลงในเรื่องการชําระหนี้แตเพียงบางสวนหรือโดยวิธีอื่นใดยอมมีผลผูกพันเฉพาะเจาหนี้ที่
ตกลงยินยอมดวย
มาตรา ๑๗๒ เมื่ อ ได ชํ า ระหนี้ ห รื อ กั น เงิ น เพื่ อ การชํ า ระหนี้ ทั้ ง หมดของบริ ษั ท แล ว ถ า ยั ง มี
ทรัพยสินเหลืออยูอีก ใหผูชําระบัญชีแบงทรัพยสินนั้นระหวางผูถือหุนตามสวนของหุนที่แตละคนถือ เวนแตจะมี
ขอตกลงไวเปนอยางอื่นในขอบังคับของบริษัทในเรื่องหุนบุริมสิทธิ
มาตรา ๑๗๓ ถาผูชําระบัญชีไดดําเนินการตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้แลว เห็นวาทรัพยสินของ
บริษัทยังไมพอชําระหนี้ และไมสามารถทําความตกลงประนอมหนี้กับเจาหนี้ทั้งหมดได ใหผูชําระบัญชีรองขอตอ
ศาลเพื่อสั่งใหบริษัทนั้นลมละลาย
มาตรา ๑๗๔ ผูชําระบัญชีตองจัดทํารายงานการชําระบัญชีพรอมกับบัญชีรับจายในการชําระ
บัญชีเสนอตอนายทะเบียนทุกระยะสามเดือนนับแตวันไดรับการแตงตั้งจนกวาจะเสร็จการชําระบัญชี
รายงานการชําระบัญชีและบัญชีรับจายในการชําระบัญชีตองทําตามแบบและมีรายการตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
ถ า ปรากฏว า มี ข อ บกพร อ งในการชํ า ระบั ญ ชี นายทะเบี ย นมี อํ า นาจสั่ ง ให ผู ชํ า ระบั ญ ชี แ ก ไ ข
ขอบกพรองดังกลาวได ในการนี้ผูชําระบัญชีตองดําเนินการแกไขและรายงานใหนายทะเบียนทราบภายในเวลาที่
นายทะเบียนกําหนด
มาตรา ๑๗๕ ถาการชําระบัญชีไมอาจทําใหเสร็จไดภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนรับจด
ทะเบียนเลิกบริษัท ผูชําระบัญชีตองเรียกประชุมผูถือหุนทุกรอบปภายในสี่เดือนนับแตวันครบรอบป เพื่อเสนอ
รายงานการชําระบัญชีที่ไดกระทําไปแลวและที่จะกระทําตอไปอีก พรอมดวยงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนใหผูถือ
หุนทราบ

มาตรา ๑๗๖ เมื่อเสร็จการชําระบัญชีแลว ใหผูชําระบัญชีจัดทํารายงานผลการชําระบัญชีพรอม
ดวยบัญชีรับจาย และแถลงความเปนไปในการชําระบัญชีใหที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติภายในสี่เดือนนับแตวัน
เสร็จการชําระบัญชี
เมื่อที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติรายงานและบัญชีตามวรรคหนึ่งแลว ผูชําระบัญชีตองขอจดทะเบียน
เสร็จการชําระบัญชีตอนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติพรอมกับสงมอบบัญชีและ
เอกสารประกอบการลงบัญชีของบริษัททั้งหมดตอนายทะเบียน
เมื่อรับจดทะเบียนแลว ใหนายทะเบียนหมายเหตุไวในทะเบียนและเก็บรักษาบัญชีและเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีของบริษัทที่ไดสงมอบไวตอนายทะเบียนเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามปนับแตวันจดทะเบียน
เสร็จการชําระบัญชี
มาตรา ๑๗๗ ภายใตบังคับมาตรา ๑๗๕ ผูชําระบัญชีตองดําเนินการชําระบัญชีใหแลวเสร็จ
ภายในหาปนับแตวันจดทะเบียนเลิกบริษัท ถาครบกําหนดหาปแลวยังชําระบัญชีไมแลวเสร็จ ผูชําระบัญชีตองทํา
รายงานชี้แจงเหตุผลตอนายทะเบียนทุกสามเดือน และใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหผูชําระบัญชีปฏิบัติการอยาง
หนึ่งอยางใดเพื่อเรงรัดการชําระบัญชีไดตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๗๘ ในการฟองเรียกหนี้ซึ่งบริษัท ผูถือหุน หรือผูชําระบัญชีเปนลูกหนี้ หามมิใหฟอง
เมื่อพนสองปนับแตวันจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี
มาตรา ๑๗๙ การใดที่ตองขออนุมัติ หรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนตามบทบัญญัติ
แหงหมวดนี้ ถาไม อาจจัดใหมีการประชุมผู ถือหุนได ใหผูชําระบัญชีขออนุมัติหรือขอความเห็นชอบตอนาย
ทะเบียน
หมวด ๑๕
การแปรสภาพบริษัทเอกชนเปนบริษัท
มาตรา ๑๘๐ บริษัทเอกชนอาจแปรสภาพเปนบริษัทไดเมื่อมีมติพิเศษตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยใหกระทําได
มาตรา ๑๘๑ ในการประชุมผูถือหุนตามมาตรา ๑๘๐ หากที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหแปรสภาพ
เปนบริษัทตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการพิจารณาเรื่องดังตอไปนี้ดวย
(๑) หนังสือบริคณหสนธิของบริษัทเอกชนที่จําเปนตองแกไข ทั้งนี้ จะมีการแกไขเพิ่มทุนของ
บริษัทเอกชนภายหลังการแปรสภาพแลวดวยก็ได
(๒) ขอบังคับของบริษัท
(๓) เลือกตั้งกรรมการ
(๔) เลือกตั้งผูสอบบัญชีบริษัท
(๕) เรื่องอื่นๆ ที่จําเปนในการแปรสภาพ
ในการพิจารณาเรื่องตามวรรคหนึ่งใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับบริษัทวาดวยการนั้นๆ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม

มาตรา ๑๘๒ คณะกรรมการบริษัทเอกชนตองสงมอบกิจการ ทรัพยสิน บัญชี เอกสารและ
หลักฐานตางๆ ของบริษัทเอกชนใหแกคณะกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งใหมภายในเจ็ดวันนับแตวันเสร็จสิ้นการ
ประชุมตามมาตรา ๑๘๑
มาตรา ๑๘๓ คณะกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งใหมตองขอจดทะเบียนการแปรสภาพบริษัทเอกชน
พรอมกับยื่นรายงานการประชุม หนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับที่ที่ประชุมตามมาตรา ๑๘๑ ไดอนุมัติแลวตอ
นายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่เสร็จสิ้นการประชุมตามมาตรา ๑๗๙ และใหนํามาตรา ๓๙ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๘๔ เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนการแปรสภาพเปนบริษัทตามพระราชบัญญัตินี้
แลว ใหบริษัทเอกชนเดิมหมดสภาพจากการเปนบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และใหนาย
ทะเบียนหมายเหตุไวในทะเบียน
มาตรา ๑๘๕ บริษัทเอกชนที่จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทแลวยอมไดไปทั้งทรัพยสิน หนี้
สิทธิ และความรับผิดของบริษัทเอกชนเดิมทั้งหมด
หมวด ๑๖
นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๑๘๖ ในการดํ า เนิ น การรั บ จดทะเบี ย นตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห น ายทะเบี ย นและ
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง และใหผูขอจดทะเบียนสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของหรือนํา
บุคคลซึ่งเกี่ยวของมาใหถอยคําไดตามความจําเปน
มาตรา ๑๘๗ ในกรณี ที่ คํ า ขอจดทะเบี ย นถู ก ต อ งและครบถ ว นแล ว ให น ายทะเบี ย นรั บ จด
ทะเบียนแตถาปรากฏวาคําขอจดทะเบียนมีรายการไมถูกตอง หรือแนบเอกสารไมครบถวน หรือรายการใดในคํา
ขอจดทะเบียนหรือเอกสารมีขอความขัดตอกฎหมาย ใหนายทะเบียนแจงใหผูขอจดทะเบียนจัดการแกไขให
ถูกตอง หรือจัดใหมีครบถวน หรือทําใหถูกตองตามกฎหมายกอน เมื่อผูขอจดทะเบียนจัดการตามที่ไดรับแจง
แลว ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียน
เมื่อรับจดทะเบียนแลว ใหนายทะเบียนประกาศรายการยอแสดงขอความที่รับจดทะเบียนไวใน
ราชกิจจานุเบกษา
เมื่อมีการประกาศขอความตามวรรคสองแลว ใหถือวาบุคคลทั่วไปไดทราบขอความที่ประกาศนับ
แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งไมรับจดทะเบียน ใหแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลที่ไมรับจดทะเบียน
เปน หนังสื อ ใหผู ข อจดทะเบีย นทราบโดยเร็ ว ในการนี้ผู ข อจดทะเบียนจะอุท ธรณ คํา สั่ง ของนายทะเบี ยนต อ
รัฐมนตรีภายในหนึ่งเดือนนับแตวันไดรับแจงคําสั่งก็ได
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา ๑๘๘ ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจพบวาบัญชีรายชื่อผูถือหุนซึ่งบริษัทยื่นตามมาตรา ๖๔
ไมถูกตอง ใหมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหบริษัทแกไขใหถูกตองภายในเวลาอันสมควรตามที่นายทะเบียนกําหนด

มาตรา ๑๘๙ เมื่อความปรากฏตอนายทะเบียนวามีกรณีตามมาตรา ๑๕๕ (๑) หรือ (๒) เกิด
ขึ้นกับบริษัทใด ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหบริษัทแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตองภายในเวลาที่นายทะเบียนกําหนด
มาตรา ๑๙๐ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนและพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสํานักงานและสถานที่ใดๆ ของบริษัทในระหวางเวลาทําการของบริษัทเพื่อตรวจสอบ
เอกสารและหลักฐานตางๆ ที่บริษัทตองจัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งมีอํานาจเรียกบุคคลซึ่งเกี่ยวของมา
ใหถอยคํา ดวย ในการนี้ ใหพนั กงานเจ า หน าที่แสดงบัต รประจํา ตัวตอบุค คลดั งกลา ว และใหบุค คลเหลา นั้น
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหตามสมควร
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๑๗
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๑๙๑ บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๑ วรรคสอง มาตรา ๔๐
มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๒ วรรคสอง มาตรา ๖๓ วรรค
สอง มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ วรรคสาม มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๘ วรรค
สอง มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๕ วรรคสอง มาตรา ๑๘๘ หรือมาตรา ๑๘๙ ตองระวางโทษปรับไม
เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๑๙๒ ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทคนใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ วรรคสาม มาตรา ๒๘ หรือ
มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๑๙๓ ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทคนใดฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ
ปรับไมเกินหกแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๙๔ ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทคนใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง
แสนบาท
มาตรา ๑๙๕ คณะกรรมการบริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา 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 ตองระวางโทษปรับไม
เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๑๙๖ คณะกรรมการบริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๑๕๐ มาตรา
๑๕๗ หรือมาตรา ๑๘๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่หมื่นบาท
มาตรา ๑๙๗ คณะกรรมการบริษัทใดฝาฝนมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ
ปรับไมเกินหกแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๙๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๕ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป และปรับไม
เกินสองแสนบาท

มาตรา ๑๙๙ ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทคนใดฝาฝนมาตรา ๕๗ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหมื่นบาทหรือสองเทาของมูลคาหุนที่โอน สุดแตจํานวนใดจะมากกวา
มาตรา ๒๐๐ บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๙๖ วรรค
หนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา ๒๐๑ บริษัทใดฝาฝนมาตรา ๖๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือสองเทา
ของมูลคาหุนที่ถือหรือรับจํานําไว สุดแตจํานวนใดจะมากกวา
มาตรา ๒๐๒ ประธานคณะกรรมการบริษัทหรือผูไดรับมอบหมายผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๑
วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๒๐๓ กรรมการบริษัทคนใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๘ หรือปฏิบัติตามแตไมครบถวน
หรือไมตรงกับความจริง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๒๐๔ กรรมการ กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทผูใด
กระทําการใดๆ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๘๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือสองเทาของจํานวนเงิน
ที่ใหกูยืม สุดแตจํานวนใดจะมากกวา
มาตรา ๒๐๕ บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท และ
ปรับเปนรายวันอีกวันละสองพันบาทจนกวาจะปฏิบัติถูกตอง
มาตรา ๒๐๖ บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ หรือมาตรา ๑๓๗ ตองระวาง
โทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๒๐๗ คณะกรรมการบริษัทใดแสดงรายการตามมาตรา ๑๑๔ (๓) (๔) หรือ (๕) ไม
ครบถวนหรือไมตรงกับความจริง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๒๐๘ บริษัทใดไมดําเนินการใหถูกตองตามคําสั่งของนายทะเบียนซึ่งสั่งตามมาตรา
๑๓๒ (๓) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา ๒๐๙ ผูชําระบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๖๐ (๗) หรือมาตรา ๑๖๑ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๒๑๐ ผูชําระบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๖๕ มาตรา ๑๖๖ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๗๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๑๗๕ มาตรา ๑๗๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือไมปฏิบัติตาม
คําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๗๔ วรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๒๑๑ ผูชําระบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๗๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่น
บาท
มาตรา ๒๑๒ ผูใดขัดขวาง หรือไมอํานวยความสะดวกใหแกผูตรวจสอบซึ่งปฏิบัติหนาที่ตาม
มาตรา ๑๓๐ หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๙๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๒๑๓ ผูใดใชชื่อหรือยี่หอซึ่งมีอักษรไทยวา “บริษัทมหาชน จํากัด” “บริษัท” หรือ “จํากัด
(มหาชน)” หรือ “บมจ.” หรืออักษรตางประเทศซึ่งมีความหมายดังกลาวประกอบในจดหมาย ประกาศ ใบแจง
ความ ใบสงของ ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารอยางอื่นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท โดยมิไดเปนบริษัท เวนแตเปนการ
ใชในการขอจดทะเบียนเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท หรือในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนตอประชาชน
หรือในหนังสือชี้ชวนใหซื้อหุน ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท และปรับอีกวันละหนึ่งพันบาท จนกวา
จะเลิกใช
มาตรา ๒๑๔ กรรมการหรือผูชําระบัญชีของบริษัทใด โดยทุจริต แสดงออกซึ่งความเท็จหรือ
ปกปดความจริงซึ่งควรบอกใหแจงตอที่ประชุมผูถือหุนในเรื่องฐานะการเงินของบริษัทนั้น ตองระวางโทษปรับไม
เกินหาหมื่นบาท
มาตรา ๒๑๕ บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทใดกระทําการหรือไมกระทําการ
เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผูอื่นอันเปนการเสียหายแกบริษัทนั้น ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา ๒๑๖ บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทใดกระทําหรือยินยอมใหกระทํา
การดังตอไปนี้
(๑) ทําใหเสียหาย ทําลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชี เอกสาร หรือหลักประกัน
ของบริษัท หรือที่เกี่ยวกับบริษัท หรือ
(๒) ลงขอความเท็จ หรือไมลงขอความสําคัญในบัญชีหรือเอกสารของบริษัท หรือที่เกี่ยวกับ
บริษัท
ถากระทําหรือยินยอมใหกระทําเพื่อลวงใหบริษัทหรือผูถือหุนขาดประโยชนอันควรได ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๑๗ ผูใ ดโฆษณาโดยอา งถึงบุคคล ตํา แหนงหนา ที่ บั ญ ชี รายงาน หรือกิจการอัน
เกี่ยวกับบริษัทอันเปนเท็จในสาระสําคัญ หรือปกปดขอความอันเปนสาระสําคัญ เพื่อ
(๑) ลวงผูมีสวนไดเสียในบริษัทนั้นใหขาดประโยชนอันควรไดจากบริษัทนั้น หรือ
(๒) จูงใจบุคคลใหเขาเปนผูถือหุนหรือหุนกู ใหมอบหมายหรือใหสงทรัพยสินใหแกบริษัทนั้น
หรือใหเขาเปนผูค้ําประกันหรือใหทรัพยสินเปนประกันบริษัทนั้น
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๑๘ ผูใดเขารวมในที่ประชุมจัดตั้งบริษัทหรือในที่ประชุมผูถือหุน และลงคะแนนออก
เสียงหรืองดลงคะแนนเสียงโดยลวงวาตนเปนผูจองหุน ผูถือหุน หรือผูมีสิทธิออกเสียงแทนผูจองหุน หรือผูถือหุน
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
ผูใดใหอุปการะแกการกระทําความผิดในวรรคหนึ่ง โดยสงมอบเอกสารแสดงการจองหุนหรือใบ
หุนซึ่งไดใชเพื่อการดังกลาวแลว ตองระวางโทษเชนเดียวกัน
มาตรา ๒๑๙ ผูใดโดยทุจริตกําหนดคาทรัพยสินหรือสิ่งที่นํามาชําระเปนคาหุนสูงกวามูลคาที่
แทจริง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองเทาของจํานวนที่สูงกวามูลคาที่แทจริงนั้น

มาตรา ๒๒๐ ผูใดไดลวงรูกิจการของบริษัทใดเนื่องจากการปฏิบัตติ ามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไว
ในพระราชบัญญัตินี้ อันเปนกิจการทีต่ ามปกติวิสัยของบริษัทจะพึงสงวนไวไมเปดเผย ถาผูน ั้นนําไปเปดเผย
นอกจากตามอํานาจหนาทีห่ รือเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๒๑ ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดและถูกลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ ผูแทน
นิติบุคคลซึ่งรูเห็นเปนใจกับการกระทําความผิดนั้นหรือซึ่งมิไดจัดการตามสมควร เพื่อปองกันมิใหเกิด
ความผิดนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย
มาตรา ๒๒๒ ในกรณีที่บริษัทเปนผูกระทําความผิดและถูกลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้กรรมการ
ซึ่งรูเห็นเปนใจกับการกระทําความผิดนั้น หรือซึ่งมิไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้น
ตองรับโทษ ตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย
*มาตรา ๒๒๒/๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มี โทษปรับสถานเดียว ใหอธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการคาหรือผูซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคามอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได เมื่อผูกระทํา
ความผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูกระทําความผิดไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายใน
เวลาที่กําหนดใหดําเนินคดีตอไป
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๒๓ ใหบรรดาบริษัทที่ไดจัดตั้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๒๑
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนบริษัทตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๒๔ การเสนอขายหุนและหุนกูตอประชาชนที่ไดรับการจดทะเบียน หนังสือชี้ชวนใหซื้อหุน
หรือหุนกูโดยถูกตองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๒๑ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติดังกลาวตอไปได
มาตรา ๒๒๕ บรรดากฎกระทรวง ประกาศและคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ประกาศ และคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี
*

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓

อัตราคาธรรมเนียม
(๑) การจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิบริษัท
ทุกจํานวนเงินไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แหงจํานวนทุนที่กําหนดไว
เศษของ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหคิดเปน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แตเมื่อรวมกันแลวไมเกิน

๑,๐๐๐

บาท

๕๐,๐๐๐

บาท

๑,๐๐๐

บาท

๕๐,๐๐๐

บาท

๑,๐๐๐

บาท

๒๕๐,๐๐๐

บาท

๑,๐๐๐

บาท

๕๐,๐๐๐

บาท

๑,๐๐๐

บาท

๒๕๐,๐๐๐

บาท

(๖) การจดทะเบียนลดทุนบริษัท

๕๐๐

บาท

(๗) การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ
บริษัทนอกจากกรณีเพิ่มทุนตาม (๒)

๕๐๐

บาท

(๘) การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท

๕๐๐

บาท

๕๐๐

บาท

(๒) การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ
เพื่อเพิ่มทุนกอนจดทะเบียนเปนบริษัท
ทุกจํานวนเงินไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แหงจํานวนทุนที่กําหนดเพิม่ ขึ้น
เศษของ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหคิดเปน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แตเมื่อรวมกันแลวไมเกิน
(๓) การจดทะเบียนบริษัท
ทุกจํานวนเงินไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แหงจํานวนทุนที่กําหนดไว
เศษของ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหคิดเปน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แตเมื่อรวมกันแลวไมเกิน
(๔) การจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเอกชน
ทุกจํานวนเงินไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แหงจํานวนทุนที่กําหนดไว
เศษของ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหคิดเปน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แตเมื่อรวมกันแลวไมเกิน
(๕) การจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท
ทุกจํานวนเงินไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แหงจํานวนทุนที่กําหนดเพิม่ ขึ้น
เศษของ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหคิดเปน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แตเมื่อรวมกันแลวไมเกิน

(๙) การจดทะเบียนตั้งกรรมการใหม

คนละ

(๑๐) การจดทะเบียนควบบริษัท

๑๐,๐๐๐

บาท

(๑๑) การจดทะเบียนเลิกบริษัท

๕๐๐

บาท

(๑๒) การจดทะเบียนเรื่องอื่นๆ

เรื่องละ

๕๐๐

บาท

(๑๓) การออกใบสําคัญหรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงการจดทะเบียน

ฉบับละ

๒๐๐

บาท

(๑๔) การตรวจเอกสารของแตละบริษัท

ครั้งละ

๕๐

บาท

๕๐

บาท

๕๐

บาท

๑๐

บาท

(๑๕) การขอสําเนาหรือขอใหถายเอกสาร
พรอมทั้งคํารับรอง
หนาละ
ถาเปนการขอสําเนาหรือขอถายเอกสาร
พรอมทั้งคํารับรองของบริษัทนอกเขตจังหวัดอันเปน
ที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทนั้น ใหเรียกเก็บคาใชจาย
เพิ่มเติมไดเทาที่จําเปนและใชจายไปจริง
(๑๖) การรับรองขอความในทะเบียน
ถาเปนการรับรองขอความในทะเบียน
ของบริษัทนอกเขตจังหวัดอันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ
ของบริษัทนั้น ใหเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มเติมได
เทาที่จําเปนและใชจายไปจริง
(๑๗) คาธรรมเนียมในการออกเอกสารตางๆ ตามขอบังคับ
ของบริษัท/ครั้ง/ฉบับ/หนาละ

เรื่องละ

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
๒๕๒๑ ได ใ ชบั ง คั บ มาเป น เวลากวา สิ บ ป แต ก ารจัด ตั้ ง บริษั ท มหาชนจํา กั ด ก็ยั ง ไม แ พร ห ลายเท า ที่ ค วร ทั้ ง นี้
เนื่องจากบทบัญญัติบางมาตรายังไมเอื้ออํานวยตอการประกอบธุรกิจการคาและอุตสาหกรรมในรูปบริษัทมหาชน
จํากัด สมควรผอนคลายความเครงครัดของบทบัญญัติเหลานั้น เพื่อสงเสริมการจัดตั้งหรือการดําเนินการของ
บริษัทมหาชนจํากัด ใหเปนไปโดยคลองตัวขึ้น พรอมทั้งแยกกรณีการเสนอขายหุนและหุนกูตอประชาชนไปรวมไว
ในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยซึ่งเปนกฎหมายวาดวยการซื้อขายหลักทรัพยโดยเฉพาะ และ
โดยที่มีการแกไขในมาตราตางๆ เปนจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อใหเกิดความสะดวกแกการใชบังคับกฎหมายสมควร
ปรับปรุงเสียในคราวเดียวกันโดยยกเลิกพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

