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พระราชบัญญตั ิ
บริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนหกสิบวันนับแตวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“บริษัท”  หมายความวา บริษัทมหาชนจํากัดซึ่งตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ 
“บริษัทเอกชน”  หมายความวา บริษัทจํากัดซึ่งตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการของบริษัทมหาชนจํากัด 
“ประธานกรรมการ”  หมายความวา ประธานกรรมการของบริษัทมหาชนจํากัด 
“กรรมการ”  หมายความวา กรรมการของบริษัทมหาชนจํากัด 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๔๓/หนา ๖/๘ เมษายน ๒๕๓๕ 
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“นายทะเบียน”  หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา* และให
หมายความรวมถึงผูซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา*มอบหมายดวย 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหบุคคลใดยื่นเอกสารหรือแจง

รายการภายในระยะเวลาที่ กําหนด ถาบุคคลนั้นมีเหตุจําเปนจนไมสามารถจะปฏิบัติตาม
กําหนดเวลาได และไดย่ืนคํารองขอขยายหรือเล่ือนกําหนดเวลา โดยแสดงเหตุแหงความจําเปน 
เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นเปนการสมควรจะขยายหรือเล่ือนกําหนดเวลาออกไปตามความ
จําเปนแกกรณีก็ได 

 
มาตรา ๖  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหบุคคลใดมีหนาที่หรือจะบอก

กลาวเตือนแจงความ หรือโฆษณาขอความใดๆ เก่ียวกับบริษัทใด ใหบุคคลอื่นหรือประชาชน
ทราบโดยทางหนังสือพิมพ ใหบุคคลนั้นโฆษณาขอความนั้นๆ ในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยที่
จัดพิมพจําหนาย ณ ทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทนั้นมีกําหนดเวลาติดตอกันไมนอย
กวาสามวัน 

ในกรณีที่ไมมีหนังสือพิมพที่มีลักษณะดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหบุคคลนั้นโฆษณา
ในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยที่จัดพิมพจําหนายในกรุงเทพมหานครแทน 

 
มาตรา ๗  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหบุคคลใดมีหนาที่ตองสงคําส่ัง 

คําเตือน หนังสือ หรือเอกสารใดๆ ใหแกบุคคลอื่น ผูมีหนาที่สงหรือผูแทน จะสงมอบใหแกผูรับ
หรือผูแทนของผูรับโดยตรง หรือสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูรับ ณ สถานที่อยูของผูรับซึ่ง
แจงแกผูสงไวแลว หรือถาไมมีการแจงไวลวงหนา จะสง ณ สถานที่อยูอันเปนภูมิลําเนาของผูรับก็
ได 

ในกรณีที่มีการสงทางไปรษณียลงทะเบียน ใหถือวาคําส่ัง คําเตือน หนังสือหรือ
เอกสารนั้นๆ ถึงผูรับในเวลาที่คําส่ัง คําเตือน หนังสือหรือเอกสารดังกลาวควรไปถึงตามทางการ
ปกติแหงไปรษณียในชวงเวลาที่มีการสงนั้น เวนแตจะพิสูจนไดเปนประการอื่น 

 
มาตรา ๘  ผูถือหุนหรือบริษัทจะถือเอาประโยชนจากบุคคลภายนอกจากขอความ

หรือรายการใดๆ ที่ตองจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ไมได จนกวานายทะเบียนจะไดรับจด
ทะเบียนเรียบรอยแลว แตผูถือหุนหรือบริษัทซึ่งไดรับชําระหนี้กอนที่จะมีการจดทะเบียนไมจําตอง
คืนทรัพยสินที่ไดรับชําระหนี ้

 
มาตรา ๙  ในระหวางผูถือหุนดวยกันหรือผูถือหุนกับบริษัท ใหสันนิษฐานไวกอน

วาบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารของบริษัทหรือของผูชําระบัญชี ถูกตองตามขอความที่ไดบันทึกไว
ในนั้นทุกประการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๐  บุคคลใดเมื่อไดเสียคาธรรมเนียมแลว มีสิทธิตรวจหรือคัดขอความ

ในทะเบียนหรือเอกสารซึ่งนายทะเบียนเก็บรักษาไว หรือจะขอใหนายทะเบียนคัดสําเนาหรือถาย
เอกสารฉบับใดๆ พรอมดวยคํารับรองของนายทะเบียนวาถูกตองหรือจะขอใหนายทะเบียนออก
หนังสือรับรองรายการใดที่จดทะเบียนไวก็ได 

 
มาตรา ๑๑  บริษัทตองปฏิบัติดังตอไปนี ้
(๑)  ใชช่ือ ซึ่งตองมีคําวา “บริษัท” นําหนา และ “จํากัด (มหาชน)”ตอทาย 

หรือจะใชอักษรยอวา “บมจ.” นําหนา แทนคําวา “บริษัท” และ “จํากัด (มหาชน)” ก็ได แตใน
กรณีที่ใชช่ือเปนอักษรภาษาตางประเทศ จะใชคําซึ่งมีความหมายวาเปน “บริษัทมหาชนจํากัด” 
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแทนก็ได 

(๒)  แสดงชื่อ ที่ตั้งสํานักงาน และเลขทะเบียนบริษัทไวในจดหมาย ประกาศ ใบ
แจงความ ใบสงของและใบเสร็จรับเงิน 

(๓)  แสดงชื่อบริษัทไวในดวงตรา (ถามี) 
(๔)  จัดใหมีปายชื่อบริษัทไวหนาสํานักงานใหญและสํานักงานสาขา (ถามี) และ

ดําเนินการมิใหมีปายชื่อดังกลาวในกรณีที่ไมใชสถานที่นั้นเปนสํานักงานหรือสํานักงานสาขาหรือ
ในกรณีที่จดทะเบียนเลิกบริษัทหรือสาขาบริษัทแลว 

บริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทใดจะไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตาม (๑) ให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การจัดใหมีหรือการดําเนินการมิใหมีปายชื่อตาม (๔) ตองกระทําภายในสิบสี่วัน
นับแตวันจดทะเบียนบริษัท หรือไมใชสถานที่นั้นเปนสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขาหรือจด
ทะเบียนเลิกบริษัทหรือเลิกสาขาบริษัท แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๒  หามมิใหบริษัทเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวน

ไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด 
ความตกลงใดอันมีผลเปนการฝาฝนวรรคหนึ่ง ความตกลงนั้นเปนโมฆะ 
 
มาตรา ๑๓  ถานายทะเบียนเห็นวาช่ือของบริษัทใดที่ขอจดทะเบียน ไมวาช่ือนั้น

จะเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ เหมือนหรือคลายกับชื่อของบริษัทหรือบริษัทเอกชนที่ย่ืน
หรือที่จดทะเบียนไวกอน ใหนายทะเบียนปฏิเสธการขอจดทะเบียนนั้น และแจงใหผูขอจด
ทะเบียนทราบ 

 
มาตรา ๑๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กําหนดแบบพิมพตางๆ และออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 

(๑)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนและการรับจด
ทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ 
(๓)  ยกเวนคาธรรมเนียม 
(๔)  กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
หมวด ๒ 

การเริ่มจัดตั้งบริษัท 
   

 
มาตรา ๑๕  บริษัทมหาชนจํากัด คือ บริษัทประเภทซึ่งตั้งข้ึนดวยความประสงคที่

จะเสนอขายหุนตอประชาชน โดยผูถือหุนมีความรับผิดจํากัดไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ตองชําระ
และบริษัทดังกลาวไดระบุความประสงคเชนนั้นไวในหนังสือบริคณหสนธิ 

 
มาตรา ๑๖  บุคคลธรรมดาตั้งแตสิบหาคนขึ้นไปจะเริ่มจัดตั้งบริษัทไดโดยจัดทํา

หนังสือบริคณหสนธิ และปฏิบัติการอยางอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๑๗  ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทตอง 
(๑)  บรรลุนิติภาวะแลว 
(๒)  มีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรเปนจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูเร่ิม

จัดตั้งทั้งหมด 
(๓)  จองหุน และหุนที่จองทั้งหมดนั้นตองเปนหุนที่ชําระคาหุนเปนตัวเงิน

รวมกันไมนอยกวารอยละหาของทุนจดทะเบียน 
(๔)  ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือไมเปนหรือ

เคยเปนบุคคลลมละลาย และ 
(๕)  ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับ

ทรัพยที่ไดกระทําโดยทุจริต 
 
มาตรา ๑๘  หนังสือบริคณหสนธิอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี ้
(๑)  ช่ือบริษัทตามมาตรา ๑๑ (๑) 
(๒)  ความประสงคของบริษัทที่จะเสนอขายหุนตอประชาชน 
(๓)  วัตถุประสงคของบริษัทซึ่งตองระบุประเภทของธุรกิจโดยชัดแจง 
(๔)  ทุนจดทะเบียนซึ่งตองแสดงชนิด จํานวน และมูลคาของหุน 
(๕)  ที่ตั้งสํานักงานใหญซึ่งตองระบุวาจะตั้งอยู ณ ทองที่ใดในราชอาณาจักร 
(๖)  ช่ือ วันเดือนปเกิด สัญชาติ และท่ีอยูของผูเร่ิมจัดตั้งบริษัท และจํานวนหุนที่

แตละคนจองไว 
ช่ือบริษัทตองไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๙  หนังสือบริคณหสนธินั้น ใหผูเร่ิมจัดตั้งบริษัททุกคนลงลายมือช่ือ
และนําไปขอจดทะเบียนตอนายทะเบียน 

การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนแลวกอนการ
ขอจดทะเบียนเปนบริษัท จะกระทําไดก็แตโดยไดรับความยินยอมจากผูเร่ิมจัดตั้งบรษิทัทกุคนและ
นําไปขอจดทะเบียนการแกไขเพิ่มเติมตอนายทะเบียน แตทั้งนี้จะตองกระทํากอนเสนอขายหุนตอ
ประชาชนหรือบุคคลใดๆ 

 
มาตรา ๒๐  ในกรณีที่ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทคนใดตาย หรือถอนตัวกอนประชุมจัดตั้ง

บริษัทเสร็จสิ้น และผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทที่เหลือประสงคจะดําเนินการตอไป ใหปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑)  หาคนแทนที่ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทตายหรือถอนตัว 

เวนแตผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทที่เหลือซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาที่กําหนดไวในมาตรา ๑๖ ไดตกลงกันไมหา
คนแทนที่ 

(๒)  แจงใหผูจองหุนทราบเปนหนังสือภายในสิบสี่วันนับแตวันที่หาคนแทนที่ได
หรือวันที่ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทที่เหลือตกลงกันไมหาคนแทนที่ 

(๓)  ขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมรายการเกี่ยวกับจํานวนและบุคคลผูเร่ิมจัดตั้ง
บริษัทในหนังสือบริคณหสนธิภายในสามเดือนนับแตวันที่ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทตายหรือถอนตัว 

การถอนตัวจากการเปนผูเร่ิมจัดตั้งบริษัท ตองไดรับความยินยอมจากผูเร่ิมจัดตั้ง
บริษัททุกคน 

ในกรณีที่ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทที่เหลือไมประสงคจะดําเนินการตอไปหรือไมปฏิบัติ
ตาม (๑) หรือ (๓) ใหหนังสือบริคณหสนธิที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนไวแลวสิ้นผล นับแตวันที่
ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทตายหรือถอนตัว หรือวันที่พนกําหนดเวลาตาม (๑) หรือ (๓) แลวแตกรณี และ
ใหผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทแจงตอนายทะเบียนและผูจองหุนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่หนังสือบริคณห
สนธินั้นสิ้นผล 

 
มาตรา ๒๑  ในกรณีที่ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทคนหนึ่งคนใดตายหรือถอนตัว ผูจองหุน

จะถอนคําขอการจองหุนก็ได โดยมีหนังสือแจงใหผูเร่ิมจัดตั้งบริษัททราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
ไดรับแจงตามมาตรา ๒๐ (๒) 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่ผูจองหุนตาย ผูเปนทายาทจะถอนคําขอการจองหุนก็ได

โดยมีหนังสือแจงใหผูเร่ิมจัดตั้งบริษัททราบภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ผูจองหุนตาย เวนแตจะมี
การชําระคาหุนทั้งหมดพรอมกับการจองหุน หรือผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทไดออกหนังสือนัดประชุมจัดตั้ง
บริษัทแลว 

 
มาตรา ๒๓  ภายใตบังคับมาตรา ๒๔ เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนหนังสือ

บริคณหสนธิแลว ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทจึงจะเสนอขายหุนตอประชาชนหรือบุคคลใดๆ ได 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๓ 
การเสนอขายหุนตอประชาชน 

   
 
มาตรา ๒๔  การเสนอขายหุนตอประชาชนหรือบุคคลใดๆ ใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
มาตรา ๒๕  ใหผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทหรือบริษัทจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขาย

หุนตอประชาชนที่ตองจัดทําและสงใหหนวยงานตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย โดยสงใหนายทะเบียนหนึ่งชุดภายในสิบหาวันนับแตวันที่สงใหแกหนวยงานดังกลาว
แกนายทะเบียนตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่นายทะเบียนกําหนด 

 
หมวด ๔ 

การประชุมจัดตั้งและการจดทะเบียนบรษิทั 
   

 
มาตรา ๒๖  เวนแตจะมีบทบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทจะจําหนาย

ทรัพยสินที่ไดรับชําระเปนคาจองหุนของบริษัทหรือนําเงินคาจองหุนของบริษัทไปใชจายในกิจการ
ใดๆ ไมได 

 
มาตรา ๒๗  ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทตองเรียกประชุมจัดตั้งบริษัทเมื่อมีการจองหุน

ครบตามจํานวนที่กําหนดไวในหนังสือช้ีชวน หรือเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุนตอประชาชน 
ซึ่งตองไมนอยกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่กําหนดไวในหนังสือบริคณหสนธิ โดยการเรียก
ประชุมดังกลาวตองกระทําภายในสองเดือนนับแตวันที่มีการจองหุนครบตามจํานวนที่กําหนดไว 
แตตองไมเกินหกเดือนนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิ 

ในกรณีที่มีความจําเปนไมสามารถเรียกประชุมจัดตั้งบริษัทใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถาผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทประสงคจะดําเนินการตอไป ตองขออนุญาตขยาย
กําหนดเวลาออกไปโดยทําเปนหนังสือช้ีแจงเหตุผลยื่นตอนายทะเบียนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนครบ
กําหนดเวลาดังกลาวและในกรณีที่นายทะเบียนเห็นสมควร อาจอนุญาตใหขยายเวลาออกไปได 
แตตองไมนอยกวาหนึ่งเดือนและไมเกินสามเดือนนับแตวันสิ้นสุดกําหนดเวลานั้น 

ถาการประชุมจัดตั้งบริษัทไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามมาตรานี้ ให
หนังสือบริคณหสนธิส้ินผลเมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวนั้น และภายในสิบสี่วันนับแตวันที่หนังสือ
บริคณหสนธิส้ินผล ใหผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทคืนเงินคาจองหุนใหแกผูจองหุน 

 
มาตรา ๒๘  ในการเรียกประชุมจัดตั้งบริษัท ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทตอง 
(๑)  สงหนังสือนัดประชุมไปยังผูจองหุนซึ่งไดรับการจัดสรรหุนใหแลวไมนอย

กวาสิบสี่วันกอนวันประชุม พรอมดวยเอกสารดังตอไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ก)  ระเบียบวาระการประชุม 
(ข)  เอกสารเกี่ยวกับเรื่องที่จะใหที่ประชุมจัดตั้งบริษัทพิจารณาใหสัตยาบันหรือ

อนุมัติโดยมีผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทสองคนรับรองวาถูกตอง 
(ค)  รางขอบังคับของบริษัท 
(๒)  จัดทําบัญชีผูจองหุน โดยระบุช่ือ สัญชาติ ที่อยู และจํานวนหุนที่ผูเร่ิมจัดตั้ง

บริษัทรับจอง เพ่ือใหผูจองหุนตรวจดูไดในวันประชุมจัดตั้งบริษัท ณ สถานที่ที่ใชสําหรับประชุม
จัดตั้งบริษัท 

เมื่อสงหนังสือนัดประชุมพรอมดวยเอกสารไปยังผูจองหุนแลว ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัท
ตองสงสําเนาหนังสือนัดประชุมพรอมดวยเอกสารดังกลาวไปยังนายทะเบียนไมนอยกวาเจ็ดวัน
กอนวันประชุม 

 
มาตรา ๒๙  ในการสงหนังสือนัดประชุม ถาไดสงทางไปรษณียลงทะเบียน หาก

ปรากฏวามีขอขาดตกบกพรองไมเกินรอยละหาของจํานวนหุนที่จัดสรรแลว และไมเกินรอยละหา
ของจํานวนผูจองหุนซึ่งไดรับการจัดสรรหุนใหแลว และไดโฆษณาคําบอกกลาว นัดประชุมใน
หนังสือพิมพไมนอยกวาสามวันกอนวันประชุม ใหถือวาการสงหนังสือนัดประชุมนั้นเปนอันไดสง
โดยชอบแลว 

 
มาตรา ๓๐  ขอบังคับของบริษัทตองไมขัดหรือแยงกับหนังสือบริคณหสนธิและ

บทแหงพระราชบัญญัตินี้ และอยางนอยตองกําหนดเรื่องดังตอไปนี้ 
(๑)  การออกหุนและการโอนหุน 
(๒)  การประชุมผูถือหุน 
(๓)  จํานวน วิธีการเลือกตั้ง วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงกอน

ครบกําหนดออกตามวาระ การประชุม และอํานาจกรรมการ 
(๔)  การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 
(๕)  การออกหุนบุริมสิทธิ (ถามี) 
(๖)  การแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ (ถามี) 
 
มาตรา ๓๑  ภายใตบังคับมาตรา ๑๙ วรรคสอง บริษัทจะแกไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัทไดเมื่อที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ในการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท ใหบริษัทขอจด
ทะเบียนแกไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ที่ประชุมลงมต ิ

 
มาตรา ๓๒  การประชุมจัดตั้งบริษัทตองจัดใหมีข้ึน ณ ทองที่ที่จะเปนที่ตั้ง

สํานักงานใหญของบริษัทหรือจังหวัดใกลเคียง และตองมีผูจองหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่จองแลวมาประชุมจึงจะเปนองคประชุม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผูจองหุนมาประชุมไมครบองคประชุมตามวรรคหนึ่ง ใหผูเร่ิมจัดตั้ง
บริษัทสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูจองหุนภายในสิบสี่วันนับแตวันประชุมครั้งแรก แตไมนอยกวา
เจ็ดวันกอนวันประชุม 

 
มาตรา ๓๓  ผูจองหุนซึ่งผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทไดจัดสรรหุนใหแลว มีสิทธิเขาประชุม

และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมจัดตั้งบริษัท 
ผูจองหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูจองหุนคนนั้นไมมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
การลงมติของที่ประชุมจัดตั้งบริษัท ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูจองหุน ซึ่ง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูจองหุนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่จองโดยถือ
วาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง 

การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูจองหุนไมนอยกวาหาคน
รองขอ และท่ีประชุมลงมติใหลงคะแนนลับก็ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับ
นั้นใหเปนไปตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด 

 
มาตรา ๓๔  ในการประชุมผูจองหุน ผูจองหุนจะมอบฉันทะใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติ

ภาวะแลวเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได การมอบฉันทะตองทําเปนหนังสือและ
ลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และมอบแกบุคคลซึ่งผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทกําหนดไว ณ สถานที่ที่ประชุม
กอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

หนังสือมอบฉันทะใหเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดซึ่งอยางนอยตองมี
รายการดังตอไปนี้ 

(๑)  จํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะถืออยู 
(๒)  ช่ือผูรับมอบฉันทะ 
(๓)  ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ในการออกเสียงลงคะแนน ใหถือวาผูรับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวน

คะแนนเสียงที่ผูจองหุนมอบฉันทะมีรวมกัน เวนแตผูรับมอบฉันทะจะแถลงตอที่ประชุมกอน
ลงคะแนนวาตนจะออกเสียงแทนผูซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุช่ือผูมอบฉันทะและจํานวน
หุนที่ผูมอบฉันทะถืออยูดวย 

 
มาตรา ๓๕  กิจการอันจะพึงทําในที่ประชุมจัดตั้งบริษัทนั้น คือ 
(๑)  พิจารณาขอบังคับของบริษัท 
(๒)  ใหสัตยาบันแกกิจการที่ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทไดทําไว และอนุมัติคาใชจายที่ได

จายไปเนื่องในการจัดตั้งบริษัท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  กําหนดจํานวนเงินที่จะใหแกผูเร่ิมจัดตั้งบริษัท ถาระบุไวเชนนั้นในหนังสือ
ช้ีชวน 

(๔)  กําหนดลักษณะแหงหุนบุริมสิทธิ (ถามี) 
(๕)  กําหนดจํานวนหุนสามัญ หรือหุนบุริมสิทธิที่จะออกใหแกบุคคลใดเสมือน

วาไดรับชําระเงินคาหุนเต็มมูลคาแลว เพราะบุคคลนั้นเปนผูใหทรัพยสินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือ
ให หรือใหใชลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม ศิลป หรือวิทยาศาสตร สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา 
แบบหรือหุนจําลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือใหขอสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ
ทางอุตสาหกรรม การพาณิชยหรือวิทยาศาสตร 

(๖)  เลือกตั้งกรรมการ 
(๗)  เลือกตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท 
 
มาตรา ๓๖  การเลือกตั้งกรรมการใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๗๐ 
 
มาตรา ๓๗  ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทตองมอบกิจการและเอกสารทั้งปวงของบริษัทแก

คณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เสร็จสิ้นการประชุมจัดตั้งบริษัท 
เมื่อไดรับมอบกิจการและเอกสารแลว ใหคณะกรรมการมีหนังสือแจงใหผูจอง

หุนชําระเงินคาหุนเต็มจํานวนภายในเวลาที่กําหนดไวในหนังสือแจง ซึ่งตองไมนอยกวาสิบสี่วันนับ
แตวันที่ไดรับหนังสือแจงพรอมกับเรียกใหผูจองหุนที่ชําระคาหุนดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชตัวเงินโอน
กรรมสิทธิ์ทรัพยสินนั้นหรือทําเอกสารหลักฐานการใชสิทธิตางๆ ใหแกบริษัทตามวิธีการ และ
ภายในเวลาที่กําหนดไวในหนังสือแจงนั้นซึ่งตองไมนอยกวาหนึ่งเดือนนับแตวันจดทะเบียนบริษัท 

ในการรับชําระคาหุน จะหักกลบลบหนี้กับผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทหรือบริษัทมิได 
 
มาตรา ๓๘  ถาผูจองหุนคนใดไมชําระเงินคาหุนหรือไมโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน

ใหแกบริษัทตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง ใหคณะกรรมการมีหนังสือเตือนใหชําระคาหุนใหเสร็จสิ้น 
หรือดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินหรือทําเอกสารหลักฐานการใชสิทธิตางๆใหแกบริษัท
ภายในสิบสี่วันนับแตวันที่มีหนังสือเตือนพรอมกับแจงไปดวยวาถาไมดําเนินการตามวิธีการ และ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาวคณะกรรมการจะนําหุนนั้นออกขายทอดตลาดตอไป 

เมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแลว ถาผูจองหุนดังกลาวยังไมชําระคาหุนให
เสร็จสิ้นหรือไมดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินหรือทําเอกสารหลักฐานการใชสิทธิตางๆ ใหแก
บริษัท ใหคณะกรรมการนําหุนนั้นออกขายทอดตลาดภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พนกําหนดเวลา
ดังกลาวนั้น 

ถานําหุนออกขายตามวรรคสองแลว ได เ งินหุนไมครบมูลคาของหุนให
คณะกรรมการเรียกเก็บเงินคาหุนที่ยังขาดอยูจากผูจองหุนโดยไมชักชา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๙  เมื่อไดรับชําระเงินคาหุนครบตามจํานวนที่กําหนดไวในมาตรา ๒๗ 
แลว ใหคณะกรรมการดําเนินการขอจดทะเบียนบริษัทภายในสามเดือนนับแตวันประชุมจัดตั้ง
บริษัทเสร็จโดยแสดงรายการดังตอไปนี้ 

(๑)  ทุนชําระแลว ซึ่งตองระบุวาเปนเงินทั้งส้ินเทาใด 
(๒)  จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดโดยแยกออกเปน 
(ก)  หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ (ถามี) ที่ชําระคาหุนเปนตัวเงิน 
(ข)  หุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ (ถามี) ที่ชําระคาหุนดวยทรัพยสินอื่นนอกจาก

ตัวเงิน และแสดงเกณฑในการตีราคาทรัพยสินนั้นดวย 
(ค)  หุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ (ถามี) ที่ชําระคาหุนดวยวิธีการตามมาตรา ๓๕ 

(๕) และแสดงรายการโดยสังเขปไวดวย 
(๓)  ช่ือ วันเดือนปเกิด สัญชาติ และท่ีอยูของกรรมการ 
(๔)  ช่ือและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท และขอจํากัด

อํานาจ (ถามี) ตามที่ระบุไวในขอบังคับ 
(๕)  ที่ตั้งสํานักงานใหญและสํานักงานสาขา (ถามี) 
ในการขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการสงขอบังคับบัญชีรายชื่อผู

ถือหุนโดยระบุช่ือ สัญชาติ ที่อยู จํานวนหุนที่ถือ และเลขที่ใบหุนกับรายงานการประชุมจัดตั้ง
บริษัทไปพรอมกันดวย 

 
มาตรา ๔๐  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการใดที่แสดงไวตามมาตรา ๓๙ 

วรรคหนึ่ง ใหบริษัทขอจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นภายในสิบสี่วันนับแตวันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

 
มาตรา ๔๑  บริษัทที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้แลวเปนนิติบุคคลตั้งแต

วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
 
มาตรา ๔๒  บริษัทมีอํานาจกระทําการใดๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงคของ

บริษัทและถามิไดมีขอบังคับกําหนดไวเปนอยางอ่ืน อํานาจเชนวานี้ใหรวมถึงอํานาจที่จะกระทํา
การดังตอไปนี้ดวย 

(๑)  เปนโจทก รองทุกข ดําเนินการตามกระบวนพิจารณาใดๆ ในนามของ
บริษัท 

(๒)  ซื้อ จัดหา รับ เชา เชาซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครองครอง ปรับปรุง ใชและ
จัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพยสินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสินนั้น 

(๓)  ขาย โอน จํานอง จํานํา แลกเปล่ียน และจําหนายทรัพยสินโดยประการอื่น 
(๔)  กูยืมเงิน ค้ําประกัน ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือ

ไดอยางอ่ืน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕)  ขอใหปลอยชั่วคราวกรรมการ พนักงาน หรือลูกจาง ที่ถูกดําเนินคดีอาญา
ในขอหาเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัท 

(๖)  ถือหุน จัดการบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน และกระทําธุรกิจเฉพาะอยาง
รวมกันกับบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน 

(๗)  การกระทําอ่ืนใดที่บุคคลธรรมดาอาจกระทําได เวนแตโดยสภาพแหงการ
กระทํานั้นจะพึงกระทําไดแตเฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้น ทั้งนี้ ภายในขอบวัตถุประสงคของบริษัท 

 
มาตรา ๔๓  ภายใตบังคับมาตรา ๔๔ คณะกรรมการจะจําหนายทรัพยสินที่ไดรับ

ชําระเปนคาจองหุนของบริษัท หรือนําเงินคาจองหุนของบริษัทไปใชจายในกิจการใดๆ กอนนาย
ทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทมิได เวนแตเงินคาใชจายซึ่งที่ประชุมจัดตั้งบริษัทไดอนุมัติแลว 

 
มาตรา ๔๔  ถาการขอจดทะเบียนบริษัทมิไดกระทําภายในกําหนดเวลาตาม

มาตรา ๓๙ หรือนายทะเบียนมีคําส่ังไมรับจดทะเบียนและคําส่ังนั้นถึงที่สุดแลวใหถือวาบริษัทนั้น
เปนอันมิไดจัดตั้งข้ึนและใหคณะกรรมการดําเนินการดังตอไปนี ้

(๑)  คืนเงินคาหุนแกผูจองหุน ในกรณีที่ไดรับชําระคาหุนเปนตัวเงิน 
(๒)  โอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินคืนใหแกผูจองหุน ในกรณีที่ไดรับชําระคาหุนดวย

ทรัพยสินอื่นนอกจากตัวเงิน 
(๓)  คืนลิขสิทธิ์ ในงานวรรณกรรม  ศิลป  หรือวิทยาศาสตร  สิทธิบัตร 

เครื่องหมายการคา แบบหรือหุนจําลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือคืนขอสนเทศ
เก่ียวกับประสบการณทางอุตสาหกรรม การพาณิชย หรือวิทยาศาสตร ใหแกผูใหหรือใหใชซึ่งส่ิง
ดังกลาว ถาไมสามารถจะคืนใหแกกันได ก็ใหใชเงินตามควรคาแหงการนั้นๆ หรือถามีสัญญา
กําหนดวาใหใชเงินตอบแทนก็ใหใชตามนั้น 

ทั้งนี้ ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่พนกําหนดเวลาดังกลาว 
ในกรณีที่บริษัทมิไดจัดตั้งข้ึนเพราะคําส่ังของนายทะเบียนอันมิใชเปนผลสืบ

เนื่องมาจากความผิดของผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทหรือคณะกรรมการ กอนคืนเงินคาหุนแกผูจองหุนตาม 
(๑) คณะกรรมการจะหักเงินคาใชจาย ซึ่งที่ประชุมจัดตั้งบริษัทไดอนุมัติแลวดวยก็ได 

 
มาตรา ๔๕  กรรมการตองรับผิดรวมกันโดยไมจํากัดจํานวนในการไมปฏิบัติตาม

มาตรา ๔๔ พรอมกับชําระดอกเบี้ย นับแตวันที่พนกําหนดเวลาตามมาตรา ๔๔ 
ในกรณีที่กรรมการคนใดสามารถพิสูจนไดวา การไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ นั้น

มิไดเปนความผิดของตน กรรมการคนนั้นไมตองรับผิดตามวรรคหนึ่ง 
 
มาตรา ๔๖  ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทตองรับผิดรวมกันในบรรดากิจการตางๆ ที่ได

กระทําไปเนื่องในการจัดตั้งบริษัทถาไมสามารถจัดใหมีการประชุมจัดตั้งบริษัทใหเสร็จสิ้นได และ
ตองรับผิดรวมกันโดยไมจํากัดจํานวนในบรรดาหนี้และการจายเงิน ซึ่งที่ประชุมจัดตั้งบริษัทมิได
อนุมัติ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๗  เมื่อบริษัทไดจดทะเบียนแลว ผูถือหุนจะรองขอใหศาลเพิกถอนการ
ที่ตนไดซื้อหุนไวโดยสําคัญผิด ถูกขมขู หรือฉอฉลไมได 

 
มาตรา ๔๘  ในกรณีที่บริษัทจัดตั้งสํานักงานสาขาเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทไม

วาในหรือนอกราชอาณาจักร ใหขอจดทะเบียนสํานักงานสาขากอนดําเนินการ 
ในกรณีที่บริษัทเลิกสํานักงานสาขา ใหขอจดทะเบียนเลิกสํานักงานสาขาภายใน

สิบสี่วันนับแตวันที่เลิกสํานักงานสาขานั้น 
 
มาตรา ๔๙  ใหนํามาตรา ๑๐๘ มาใชบังคับแกการประชุมจัดตั้งบริษัทโดย

อนุโลม 
 

หมวด ๕ 
หุนและผูถือหุน 
   

 
มาตรา ๕๐๒  หุนของบริษัทแตละหุนตองมีมูลคาเทากัน 
 
มาตรา ๕๑  ในกรณีที่บริษัทจะเสนอขายหุนสูงกวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว

บริษัทตองใหผูจองหุนสงใชจํานวนเงินที่สูงกวามูลคาหุนพรอมกับเงินคาหุน และนําคาหุนสวนที่
เกินนี้ตั้งเปนทุนสํารองสวนล้ํามูลคาหุนแยกตางหากจากทุนสํารองตามมาตรา ๑๑๖ 

 
มาตรา ๕๒  บริษัทซึ่งดําเนินการมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป ถาปรากฏวามีการ

ขาดทุนจะเสนอขายหุนต่ํากวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไวก็ได แตตอง 
(๑)  ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน 
(๒)  กําหนดอัตราสวนลดไวแนนอน และระบุไวในหนังสือช้ีชวนดวย และ 
(๓)  ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๗ โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๕๓  หุนนั้นจะแบงแยกมิได 
ถาบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปจองหุน หรือถือหุน หุนเดียวหรือหลายหุนรวมกัน 

บุคคลเหลานั้นตองรับผิดรวมกันในการสงใชเงินคาหุนและเงินที่สูงกวามูลคาหุน และตองแตงตั้ง
ใหบุคคลในจํานวนนั้นแตเพียงคนเดียวเปนผูใชสิทธิในฐานะเปนผูจองหุนหรือผูถือหุน แลวแต
กรณี 

 
มาตรา ๕๔  ภายใตบังคับมาตรา ๓๕ (๕) และมาตรา ๕๒ หุนทุกหุนตองใชเปน

เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลคา 

                                                 
๒ มาตรา ๕๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการชําระคาหุน ผูจองหุนหรือผูซื้อหุนจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไมได 
 
มาตรา ๕๔/๑๓  บทบัญญัติมาตรา ๕๔ วรรคสอง มิใหนํามาใชบังคับกับกรณีที่

บริษัทปรับโครงสรางหนี้โดยการออกหุนใหมเพ่ือชําระหนี้แกเจาหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน
ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

การออกหุนเพื่อชําระหนี้และโครงการแปลงหนี้เปนทุนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๕  บริษัทตองจัดทําใบหุนมอบใหแกผูซื้อภายในสองเดือนนับแตวันที่

นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแตวันที่ไดรับชําระเงินคาหุนครบถวนในกรณีที่บริษัท
จําหนายหุนที่เหลือหรือจําหนายหุนที่ออกใหมภายหลังการจดทะเบียนบริษัท 

หามมิใหออกใบหุนใหแกบุคคลใดจนกวาจะมีการจดทะเบียนบริษัท หรือจด
ทะเบียนเพิ่มทุนและบุคคลนั้นไดชําระเงินคาหุนครบถวนแลว 

ใบหุนที่ออกโดยฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคสองเปนโมฆะ 
 
มาตรา ๕๖  ใบหุนนั้นอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี ้
(๑)  ช่ือบริษัท 
(๒)  เลขทะเบียนบริษัท และวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท 
(๓)  ชนิด มูลคา เลขที่ใบหุนและ จํานวนหุน 
(๔)  ช่ือผูถือหุน 
(๕)  ลายมือช่ือกรรมการซึ่งลงหรือพิมพไวอยางนอยหนึ่งคน แตกรรมการจะ

มอบหมายใหนายทะเบียนหุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยลงหรือพิมพ
ลายมือช่ือแทนก็ได 

(๖)  วันเดือนปที่ออกใบหุน 
 
มาตรา ๕๗  บริษัทจะกําหนดขอจํากัดใดๆ ในการโอนหุนมิได เวนแตขอจํากัด

นั้นๆ จะเปนไปเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับตามกฎหมายหรือเพ่ือเปนการ
รักษาอัตราสวนการถือหุนของคนไทยกับคนตางดาว 

ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทจะโอนหุนที่ซื้อตามมาตรา ๑๗ (๓) กอนครบกําหนดสองปนับ
แตวันจดทะเบียนเปนบริษัทแลวมิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน 

 
มาตรา ๕๘  การโอนหุนยอมสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุช่ือ

ผูรับโอนและลงลายมือช่ือของผูโอนกับผูรับโอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนนั้น
จะใช ยันบริษัทได เมื่อบริษัทได รับคํารองขอใหลงทะเบียนการโอนหุนแลว แตจะใช ยัน
                                                 

๓ มาตรา ๕๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว ในการนี้หากบริษัทเห็นวา การโอนหุน
นั้นถูกตองตามกฎหมาย ใหบริษัทลงทะเบียนการโอนหุนภายในสิบสี่วันนับแตวันไดรับคํารองขอ
นั้นหรือหากบริษัทเห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณใหบริษัทแจงแกผูย่ืนคํารองภายในเจ็ด
วัน 

ในกรณีที่ผูรับโอนหุนประสงคจะไดใบหุนใหม ใหรองขอตอบริษัทโดยทําเปน
หนังสือลงลายมือช่ือของผูรับโอนหุนและมีพยานหนึ่งคนเปนอยางนอยลงลายมือช่ือรับรองลายมือ
ช่ือนั้น พรอมทั้งเวนคืนใบหุนเดิมหรือหลักฐานอื่นใหแกบริษัท ในการนี้หากบริษัทเห็นวาการโอน
หุนนั้นถูกตองตามกฎหมายแลว ใหบริษัทลงทะเบียนการโอนหุนภายในเจ็ดวันนับแตวันไดรับคํา
รองขอและใหบริษัทออกใบหุนใหใหมภายในหนึ่งเดือนนับแตวันไดรับคํารองขอนั้น 

 
มาตรา ๕๙  ในกรณีที่ผูถือหุนของบริษัทตายหรือลมละลาย อันเปนเหตุใหบุคคล

ใดมีสิทธิในหุนนั้น ถาบุคคลนั้นไดนําหลักฐานที่ชอบดวยกฎหมายมาแสดงครบถวนแลวใหบริษัท
ลงทะเบียนและออกใบหุนใหใหมภายในหนึ่งเดือนนับแตวันไดรับหลักฐานครบถวน 

 
มาตรา ๖๐  ในระหวางย่ีสิบเอ็ดวันกอนวันประชุมผูถือหุนแตละครั้งบริษัทจะงด

รับลงทะเบียนการโอนหุนก็ได โดยประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญและ
สํานักงานสาขาของบริษัททุกแหง ไมนอยกวาสิบสี่วันกอนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุน 

 
มาตรา ๖๑  บริษัทตองจัดใหมีทะเบียนผูถือหุนซึ่งอยางนอยตองมีรายการ 

ดังตอไปนี ้
(๑)  ช่ือ สัญชาติ และท่ีอยูของผูถือหุน 
(๒)  ชนิด มูลคา เลขที่ใบหุน และจํานวนหุน 
(๓)  วันเดือนป ที่ลงทะเบียนเปนหรือขาดจากการเปนผูถือหุน 
 
มาตรา ๖๒  บริษัทตองเก็บรักษาทะเบียนผูถือหุนและหลักฐานประกอบการ

ลงทะเบียนไว ณ สํานักงานใหญของบริษัท แตบริษัทจะมอบหมายใหบุคคลใดทําหนาที่เก็บรักษา
ทะเบียนผูถือหุนและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนแทนบริษัทไว ณ ที่ใดก็ได แตตองแจงใหผู
ถือหุนและนายทะเบียนทราบถึงผูเก็บรักษาทะเบียนดังกลาว 

ในกรณีที่ทะเบียนผูถือหุนสูญหาย ลบเลือน หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหบริษัท
แจงตอนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ทราบหรือควรจะไดทราบถึงการสูญหาย ลบเลือน
หรือชํารุดนั้น และจัดทําหรือซอมแซมทะเบียนผูถือหุนใหเสร็จภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่แจง 

ทะเบียนผูถือหุนใหสันนิษฐานไวกอนวาถูกตอง 
 
มาตรา ๖๓  ผูถือหุนมีสิทธิขอตรวจรายการในทะเบียนผูถือหุนและหลักฐาน

ประกอบการลงทะเบียนไดในระหวางเวลาทําการของผูเก็บรักษาทะเบียนผูถือหุน ในการนี้ผูเก็บ
รักษาทะเบียนผูถือหุนจะกําหนดเวลาไวก็ได แตตองไมนอยกวาวันละสองชั่วโมง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผูถือหุนขอสําเนาทะเบียนผูถือหุนทั้งหมดหรือบางสวนพรอมดวยคํา
รับรองของบริษัทวาถูกตอง หรือขอใหบริษัทออกใบหุนใหมแทนใบหุนที่สูญหาย ลบเลือน หรือ
ชํารุดในสาระสําคัญและไดเสียคาธรรมเนียมตามขอบังคับของบริษัทใหแกบริษัทแลว บริษัทตอง
จัดทําหรือออกใหแกผูถือหุนภายในสิบสี่วันนับแตวันไดรับคําขอ 

ใบหุนที่สูญหาย ลบเลือน หรือชํารุดที่ไดมีการออกใบหุนใหมแทนแลว ใหถือวา
เปนอันยกเลิก 

คาธรรมเนียมตามขอบังคับของบริษัทตามวรรคสอง ตองไมเกินอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๔  บริษัทตองย่ืนบัญชีรายชื่อผูถือหุนที่มีอยูในวันประชุมสามัญประจําป

โดยมีรายการ ตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง ตอนายทะเบียนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันเสร็จการ
ประชุม 

 
มาตรา ๖๕  บุริมสิทธิในหุนซึ่งไดออกใหแลวจะเปลี่ยนแปลงมิได 
การแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญจะกระทํามิได เวนแตบริษัทจะมีขอบังคับ

กําหนดไวเปนอยางอ่ืน ในการนี้ใหทําไดโดยผูถือหุนยื่นคําขอแปลงหุนตอบริษัทพรอมกับสงมอบ
ใบหุนคืน 

การแปลงหุนตามวรรคสองใหมีผลนับแตวันยื่นคําขอ ในการนี้ใหบริษัทออกใบ
หุนใหมใหแกผูขอภายในสิบสี่วันนับแตวันไดรับคําขอ 

 
มาตรา ๖๖  บริษัทจะเปนเจาของหุนหรือรับจํานําหุนของตนเองมิได 
 
มาตรา ๖๖/๑๔  บทบัญญัติมาตรา ๖๖ ในสวนที่เก่ียวกับการที่บริษัทเปนเจาของ

หุนของตนเอง มิใหนํามาใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑)  บริษัทอาจซื้อหุนคืนจากผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยกับมติของที่ประชุม

ผูถือหุนซึ่งแกไขขอบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงิน
ปนผล ซึ่งผูถือหุนเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม 

(๒)  บริษัทอาจซื้อหุนคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกําไรสะสมและ
สภาพคลองสวนเกินและการซื้อหุนคืนนั้นไมเปนเหตุใหบริษัทประสบปญหาทางการเงิน 

หุนที่บริษัทถืออยูนั้นจะไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน รวมทั้งไมมี
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปนผลดวย 

หุนที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะตองจําหนายออกไปภายในเวลาที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ถาไมจําหนายหรือจําหนายไมหมดภายในเวลาที่กําหนด ใหบริษัทลดทุนที่ชําระแลว
โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนสวนที่จําหนายไมได 

                                                 
๔ มาตรา ๖๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การซื้อหุนคืนตามวรรคหนึ่ง การจําหนายหุน และการตัดหุนตามวรรคสาม ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๖ 

คณะกรรมการ 
   

 
มาตรา ๖๗  บริษัทตองมีกรรมการคณะหนึ่งเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัท

ประกอบดวยกรรมการอยางนอยหาคน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 

 
มาตรา ๖๘  กรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา และ 
(๑)  บรรลุนิติภาวะ 
(๒)  ไม เปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไร

ความสามารถ 
(๓)  ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับ

ทรัพยที่ไดกระทําโดยทุจริต 
(๔)  ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการหรือ

หนวยงานของรัฐ ฐานทุจริตตอหนาที่ 
 
มาตรา ๖๙  การกําหนดขอจํากัดใดๆ อันมีลักษณะเปนการกีดกันมิใหผูถือหุน

เปนกรรมการนั้น จะกระทํามิได 
 
มาตรา ๗๐  เวนแตบริษัทจะมีขอบังคับกําหนดไวเปนอยางอ่ืน กรรมการนั้นใหที่

ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
(๑)  ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือคูณดวยจํานวน

กรรมการที่จะเลือกตั้ง 
(๒)  ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (๑) เลือกตั้งบุคคล

คนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบง
คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดก็ได 

(๓)  บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้ง
เปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ใหเลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อใหไดจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี 

ในกรณีที่บริษัทมีขอบังคับกําหนดวิธีการเลือกกรรมการไวเปนอยางอ่ืนขอบังคับ
นั้นจะตองไมมีลักษณะเปนการตัดสิทธิผูถือหุนในการลงคะแนนเลือกกรรมการ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา  ๗๑   ในการประชุมผู ถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ ง ให เ ลือกตั้ ง
คณะกรรมการทั้งชุดพรอมกันในคราวเดียวแตใหคณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตําแหนงเพ่ือ
ดําเนินกิจการของบริษัทตอไปพลางกอนเทาที่จําเปนจนกวาคณะกรรมการชุดใหมจะเขารับหนาที ่

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับกรณีที่บริษัทมีขอบังคับกําหนดวิธีการเลือก
กรรมการแตกตางไปจากที่กําหนดไวในมาตรา ๗๐ ซึ่งในกรณีเชนนั้น ใหกรรมการออกจาก
ตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามเปนอัตราถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็
ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม 

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้น ถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ก็ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปให
กรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามมาตรานี้ อาจไดรับเลือกตั้งใหมได 
 
มาตรา ๗๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๗๑ กรรมการพน

จากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖๘ 
(๔)  ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามมาตรา ๗๖ 
(๕)  ศาลมีคําส่ังใหออก 
 
มาตรา ๗๓  กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหย่ืนใบลาออกตอบริษัท 

การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียน

ทราบดวยก็ได 
 
มาตรา ๗๔  ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการที่พน

จากตําแหนงยังคงตองอยูรักษาการในตําแหนงเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัทตอไปเพียงเทาที่
จําเปนจนกวาคณะกรรมการชุดใหมเขารับหนาที่ เวนแตศาลจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน ในกรณีที่
คณะกรรมการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๗๒ (๕) 

คณะกรรมการที่พนจากตําแหนงตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุดใหมภายในหนึ่งเดือนนับแตวันพนจากตําแหนง โดยสงหนังสือนัดประชุมใหผู
ถือหุนทราบไมนอยกวาสิบสี่วันกอนวันประชุม 

 
มาตรา ๗๕  ภายใตบังคับมาตรา ๘๓ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะ

เหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะตองหามตามมาตรา ๖๘ เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 
เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 

บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยัง
เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๗๖  ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอน

ถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
มาตรา ๗๗  คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่จัดการบริษัทใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคขอบังคับและมติของที่ประชุมผูถือหุน 
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด

ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได เวนแตบริษัทจะมีขอบังคับไมให
คณะกรรมการมีอํานาจดังกลาวโดยระบุไวชัดแจง 

 
มาตรา ๗๘  ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลาย

คนเปนรองประธานกรรมการก็ได รองประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับในกิจการซึ่ง
ประธานกรรมการมอบหมาย 

 
มาตรา ๗๙  คณะกรรมการตองประชุมอยางนอยสามเดือนตอครั้งณ ทองที่อัน

เปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทหรือจังหวัดใกลเคียง เวนแตขอบังคับของบริษัทจะกําหนดใหมี
การประชุม ณ ทองที่อ่ืน 

 
มาตรา ๘๐  ในการประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่
ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปน
ประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวนแตกรรมการซึ่งมีสวนไดเสีย

ในเร่ืองใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๑  ประธานกรรมการเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ      
ถากรรมการตั้งแตสองคนขึ้นไปรองขอใหเรียกประชุมคณะกรรมการใหประธาน

กรรมการกําหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ไดรับการรองขอ 
 
มาตรา ๘๒  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการหรือผูซึ่ง

ไดรับมอบหมายสงหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม เวนแตใน
กรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและ
กําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได 

 
มาตรา ๘๓  ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจํานวนที่จะเปน

องคประชุม ใหกรรมการที่เหลืออยูกระทําการในนามของคณะกรรมการไดแตเฉพาะการจัดใหมี
การประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางทั้งหมดเทานั้น 

การประชุมตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่จํานวน
กรรมการวางลงเหลือนอยกวาจํานวนที่จะเปนองคประชุม 

บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยัง
เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๘๔  บรรดากิจการของบริษัทที่คณะกรรมการ หรือกรรมการ หรือบุคคล

ซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการไดกระทําไปในนามของบริษัท ยอมมีผลสมบูรณและผูกพัน
บริษัทแมจะปรากฏในภายหลังวามีขอบกพรองเก่ียวกับการเลือกตั้ง แตงตั้ง หรือคุณสมบัติของ
กรรมการ 

 
มาตรา ๘๕  ในการดําเนินกิจการของบริษัท กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

ในกรณีที่กรรมการคนใดกระทําการหรือละเวนกระทําการใดอันเปนการไมปฏิบัติ
ตามวรรคหนึ่ง บริษัทหรือผูถือหุน แลวแตกรณี อาจดําเนินการไดดังตอไปนี้ 

(๑)  ถาการกระทําหรือละเวนการกระทํานั้นเปนเหตุใหบริษัทไดรับความ
เสียหาย ใหบริษัทเรียกคาสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได 

ในกรณีที่บริษัทไมเรียกรอง ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุนรวมกันไม
นอยกวารอยละหาของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะแจงเปนหนังสือใหบริษัทดําเนินการเรียกรองก็
ได หากบริษัทไมดําเนินการตามที่ผูถือหุนนั้นแจง ผูถือหุนนั้นๆ จะนําคดีข้ึนฟองรองเรียกคา
สินไหมทดแทนแทนบริษัทก็ได 

(๒)  ถาการกระทําหรือละเวนการกระทํานั้นอาจทําใหเกิดความเสียหายแก
บริษัทผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละหาของหุนที่จําหนายได
ทั้งหมด จะขอใหศาลสั่งระงับการกระทําดังกลาวก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผูถือหุนเปนผูดําเนินการตามวรรคสอง ผูถือหุนจะขอใหศาลส่ังให
กรรมการคนนั้นออกจากตําแหนงก็ได 

ผูถือหุนซึ่งดําเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ตองถือหุนของบริษัทอยูใน
ขณะที่กรรมการคนนั้นกระทําการหรือละเวนกระทําการอันเปนเหตุใหบริษัทเสียหายหรืออาจทําให
เกิดความเสียหายแกบริษัท แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๘๖  หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปน

การแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไม
จํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะทําเพ่ือ
ประโยชนตน หรือประโยชนผูอ่ืน เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง 

ในกรณีที่กรรมการคนใดฝาฝนบทบัญญัติวรรคหนึ่ง บริษัทจะเรียกคาสินไหม
ทดแทนในการที่บริษัทไดรับความเสียหายจากกรรมการคนนั้นก็ได ทั้งนี้ ตองฟองภายในหนึ่งป
นับแตวันที่บริษัททราบถึงการฝาฝนและไมเกินสองปนับแตวันฝาฝน 

ในกรณีที่บริษัทไมใชสิทธิเรียกรองตามวรรคสอง ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคน
ซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละหาของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะแจงเปนหนังสือใหบริษัท
ดําเนินการเรียกรองก็ได ถาบริษัทไมดําเนินการตามที่ผูถือหุนแจงภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่
แจง หรืออายุความตามวรรคสองเหลือนอยกวาหนึ่งเดือน ผูถือหุนดังกลาวจะใชสิทธิเรียกรองนั้น
เพ่ือบริษัทก็ได และใหนํามาตรา ๘๕ วรรคสอง (๒) และวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๗  กรรมการคนใดซื้อทรัพยสินของบริษัท หรือขายทรัพยสินใหแก

บริษัทหรือกระทําธุรกิจอยางใดอยางหนึ่งกับบริษัท ไมวาจะกระทําในนามของตนหรือของบุคคล
อ่ืน ถามิไดรับความยินยอมจากคณะกรรมการแลว การซื้อขายหรือกระทําธุรกิจนั้นไมมีผลผูกพัน
บริษัท 

 
มาตรา ๘๘  ใหกรรมการแจงใหบริษัททราบโดยมิชักชาเมื่อมีกรณีดังตอไปนี ้
(๑)  มีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททําข้ึน

ระหวางรอบปบัญชี โดยระบุขอเท็จจริงเก่ียวกับลักษณะของสัญญา ช่ือของคูสัญญาและสวนไดเสีย
ของกรรมการในสัญญานั้น (ถามี) 

(๒)  ถือหุนหรือหุนกูในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจํานวนทั้งหมดที่
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในระหวางรอบปบัญชี (ถามี) 

 
มาตรา ๘๙  หามมิใหบริษัทใหกูยืมเงินแกกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของ

บริษัทเวนแต 
(๑)  เปนการใหกูยืมเงินตามระเบียบการสงเคราะหพนักงานและลูกจาง หรือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  เปนการใหกูยืมเงินตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย กฎหมายวา
ดวยการประกันชีวิต หรือกฎหมายอื่น 

การใหกูยืมเงินดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนการใหกูยืมแกกรรมการ พนักงาน หรือ
ลูกจางของบริษัทตามวรรคหนึ่ง 

(ก)  การใหกูยืมเงินแกคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ 
พนักงาน หรือลูกจาง 

(ข)  การใหกูยืมเงินแกหางหุนสวนสามัญที่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจาง คู
สมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางนั้นเปนหุนสวน 

(ค)  การใหกูยืมเงินแกหางหุนสวนจํากัดที่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจาง  
คูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางนั้น เปนหุนสวนจําพวก
ไมจํากัดความรับผิด 

(ง)  การใหกูยืมเงินแกบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนที่กรรมการ พนักงาน หรือ
ลูกจาง คูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางนั้น ถือหุน
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนนั้น 

การใหกูยืมเงินตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงการค้ําประกันการรับซื้อหรือซื้อ
ลดตั๋วเงิน และการใหหลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กูยืมดวย 

 
มาตรา ๙๐  หามมิใหบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแต

จายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท 
ในกรณีที่ขอบังคับของบริษัทมิไดกําหนดไว การจายคาตอบแทนตามวรรคหนึ่ง

ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

 
มาตรา ๙๑  กรรมการตองรับผิดรวมกันเพื่อความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก

บริษัทในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑)  การเรียกใหผูจองหุนชําระเงินคาหุน หรือโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินใหแก

บริษัทโดยไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ 
(๒)  การนําเงินคาหุนไปใชจายหรือจําหนายทรัพยสินที่ไดรับชําระเปนคาหุนของ

บริษัทโดยฝาฝนมาตรา ๔๓ 
(๓)  การดําเนินการใดๆ โดยฝาฝนมาตรา ๘๕ 
(๔)  การใหกูยืมเงินโดยฝาฝนมาตรา ๘๙ 
(๕)  การจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการโดยไมปฏิบัติตามมาตรา 

๙๐ 
(๖)  การจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนโดยฝาฝนมาตรา ๑๑๕ หรือการรับผิดตาม

มาตรา ๑๑๘ เวนแตจะพิสูจนไดวาไดกระทําการโดยสุจริตและอาศัยหลักฐาน หรือรายงานทาง
การเงินที่ประธานกรรมการ หรือเจาหนาที่การเงินของบริษัท หรือผูสอบบัญชีรับรองวาถูกตองแลว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗)  การไมจัดทําหรือเก็บรักษาบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารของบริษัทตาม
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไดกระทําการอันสมควรเพื่อมิใหมีการฝาฝนแลว 

 
มาตรา ๙๒  กรรมการไมตองรับผิดตามมาตรา ๙๑ ในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑)  พิสูจนไดวาตนมิไดรวมกระทํากิจการนั้นๆ หรือกิจการดังกลาวไดกระทําไป

โดยมิไดอาศัยมติของที่ประชุมคณะกรรมการ 
(๒)  ไดคัดคานในที่ประชุมคณะกรรมการโดยปรากฏในรายงานการประชุมหรือ

ไดทําเปนหนังสือย่ืนตอประธานที่ประชุมภายในสามวันนับแตส้ินสุดการประชุม 
 
มาตรา ๙๓  ในกรณีที่กรรมการตองรับผิดเพื่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก

บริษัทตามมาตรา ๙๑ (๖) ใหกรรมการดังกลาวมีสิทธิเรียกเงินปนผลสวนที่เกินคืนจากผูถือหุนซึ่ง
ไดรับไปโดยทราบวาเปนการจายโดยฝาฝนมาตรา ๑๑๕ หรือการตองรับผิดตามมาตรา ๑๑๘ ดวย 

 
มาตรา ๙๔  กรรมการตองรับผิดรวมกันเพื่อความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแกผู

ถือหุนและบุคคลซึ่งเก่ียวของกับบริษัทในกรณีดังตอไปนี้ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนใน
การกระทําความผิดนั้นดวย 

(๑)  การแจงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความอันควรตองแจงเก่ียวกับ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในการเสนอขายหุน หุนกูหรือตราสารการเงินของ
บริษัท 

(๒)  การแสดงขอความหรือลงรายการในเอกสารที่ย่ืนตอนายทะเบียน โดย
ขอความหรือรายการนั้นเปนเท็จ หรือไมตรงกับบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารของบริษัท 

(๓)  การจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน รายงานการประชุมผูถือหุนหรือ
รายงานการประชุมคณะกรรมการอันเปนเท็จ 

 
มาตรา ๙๕  กรรมการคนใดกระทําการใดที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหอํานาจ

อนุมัติหรือใหสัตยาบันแลว แมตอมาจะมีการเพิกถอนมตินั้น กรรมการคนนั้นไมตองรับผิดในการ
กระทํานั้นตอบริษัท ผูถือหุนหรือเจาหนี้ของบริษัท 

 
มาตรา  ๙๖   บริษัทตองจัดใหมีทะเบียนกรรมการ  รายงานการประชุม

คณะกรรมการและรายงานการประชุมผูถือหุน และเก็บรักษาไว ณ สํานักงานใหญของบริษัท แต
บริษัทจะมอบหมายใหบุคคลใดทําหนาที่เก็บรักษาเอกสารและทะเบียนดังกลาวแทนบรษิทัไว ณ ที่
ใดก็ได แตตองแจงใหนายทะเบียนทราบกอนและตองเก็บรักษาไวในทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงาน
ใหญหรือจังหวัดใกลเคียง 

ทะเบียนกรรมการนั้นอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี ้
(๑)  ช่ือ วันเดือนปเกิด สัญชาติ และท่ีอยูของกรรมการ 
(๒)  ชนิด มูลคา เลขที่ใบหุน และจํานวนหุนที่กรรมการแตละคนถือ 
(๓)  วันเดือนป ที่เปนหรือขาดจากการเปนกรรมการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมผู ถือหุนนั้น
คณะกรรมการตองจัดทําใหเสร็จภายในสิบสี่วันนับแตวันประชุม 

 
มาตรา ๙๗  เวนแตจะมีบัญญัติไวในหมวดนี้เปนอยางอ่ืน ความเกี่ยวพันระหวาง

กรรมการกับบริษัทและบริษัทกับบุคคลภายนอก ใหเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
วาดวยตัวแทน 

 
หมวด ๗ 

การประชุมผูถือหุน 
   

 
มาตรา ๙๘  คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญ

ประจําปภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ 
 
มาตรา ๙๙  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใด

ก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 
 
มาตรา ๑๐๐  ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุน

ที่จําหนายไดทั้งหมดหรือผูถือหุนไมนอยกวาย่ีสิบหาคน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งใน
สิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผู
ถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวให
ชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน
หนึ่งเดือนนับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 
มาตรา ๑๐๑  ในการเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือ

นัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอม
ดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือ
เพ่ือพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาวและจัดสงใหผูถือ
หุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ทั้งนี้ ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสามวันกอนวันประชุมดวย 

สถานที่ที่จะใชเปนที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ตองอยูในทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงาน
ใหญของบริษัทหรือจังหวัดใกลเคียง เวนแตขอบังคับจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๑๐๒  ผูถือหุนมีสิทธิเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู

ถือหุนแตจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได ในการนี้ใหนํา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๓ วรรคสอง วรรคสี่ และวรรคหา และมาตรา ๓๔ มาใชบังคับโดยอนุโลมโดยในกรณี
การมอบฉันทะใหย่ืนหนังสือมอบฉันทะตอประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด 

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในสวนที่ถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้นมิใหใช
บังคับกับกรณีที่บริษัทไดออกหุนบุริมสิทธิและกําหนดใหมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอยกวาหุน
สามัญ๕ 

 
มาตรา ๑๐๓  เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน ในการประชุมผู

ถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหาคน
หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งใน
สามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง
ช่ัวโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง 
หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอตามมาตรา ๑๐๐ การประชุมเปน
อันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอตามมาตรา 
๑๐๐ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวัน
ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

 
มาตรา ๑๐๔  ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่

ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการให
รองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

 
มาตรา ๑๐๕  ประธานในที่ประชุมผูถือหุน มีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไป

ตามขอบังคับของบริษัทวาดวยการประชุม ในการนี้ตองดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับ
ระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบ
วาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไม
นอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืน
นอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได 

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระไมเสร็จตามวรรคหนึ่ง
หรือพิจารณาเรื่องที่ผูถือหุนเสนอไมเสร็จตามวรรคสอง แลวแตกรณี และจําเปนตองเล่ือนการ
พิจารณา ใหที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งตอไป และใหคณะกรรมการสง
หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด

                                                 
๕ มาตรา ๑๐๒ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสามวันกอน
วันประชุมดวย 

 
มาตรา ๑๐๖  การสงหนังสือนัดประชุมตามที่กําหนดไวในหมวดนี้ใหนํามาตรา 

๒๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๐๗  เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน มติของที่

ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียดังตอไปนี ้
(๑)  ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

(๒)  ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคล
อ่ืน 

(ข)  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
(ค)  การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด

หรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการ
กับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(๓)  ในกรณีที่บริษัทมีขอบังคับกําหนดไววา มติของที่ประชุมผูถือหุนในเรื่องใด
ตองประกอบดวยคะแนนเสียงเกินจํานวนที่กําหนดไวใน (๑) หรือ (๒) ก็ใหเปนไปตามนั้น 

 
มาตรา ๑๐๘  ในการประชุมผูถือหุนครั้งใด ถาไดมีการนัดประชุม หรือลงมติโดย

ไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบังคับของบริษัท หรือบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ผูถือหุนไมนอย
กวาหาคนหรือผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมดจะรองขอใหศาลส่ังเพิกถอนมติในการประชุมครั้งนั้นก็ได แตตองรองขอตอศาลภายใน
หนึ่งเดือนนับแตวันที่ที่ประชุมลงมต ิ

ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาใหเพิกถอนมติของที่ประชุมผูถือหุนตามวรรคหนึ่งให
บริษัทแจงไปยังผูถือหุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด 

 
หมวด ๘ 

บัญชีและรายงาน 
   

 
มาตรา ๑๐๙  บริษัทตองจัดใหมีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบ

บัญชีตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑๐  นอกจากการจัดทําบัญชีตามมาตรา ๑๐๙ บริษัทตองจัดทํางบดุล
และบัญชีกําไรขาดทุนอยางนอยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนอันเปนรอบปบัญชีของบริษัทนั้น 

งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนตองมีรายการและความหมายของรายการตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๑๑  ในกรณีที่บริษัทยังมิไดรับชําระเงินคาหุนเต็มจํานวนทุนที่จด

ทะเบียนไว บริษัทตองแสดงใหชัดเจนวามีทุนและจํานวนหุนจดทะเบียนเทาใด หุนที่ออกจําหนาย
และไดรับชําระแลวคิดเปนเงินเทาใดในเอกสารของบริษัทดังตอไปนี้ 

(๑)  งบดุล 
(๒)  เอกสารอื่นที่มีการแสดงฐานะการเงิน 
 
มาตรา ๑๑๒  คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ณ 

วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ

งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่จัดทําตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทําข้ึนในระหวางรอบป
บัญชีเพ่ือนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชี
ตรวจสอบงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนั้นใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

 
มาตรา ๑๑๓  คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้ใหผูถือหุนพรอมกับ

หนังสือนัดประชุมสามัญประจําป 
(๑)  สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว ตามมาตรา 

๑๑๒ พรอมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี 
(๒)  เอกสารแสดงรายการตามมาตรา ๑๑๔ (๑) และ (๒) (ถามี) 
(๓)  รายงานประจําปของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๑๑๔  ในรายงานประจําปของคณะกรรมการนั้น อยางนอยตองปรากฏ

รายงานเกี่ยวกับ 
(๑)  ช่ือ สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ ประเภทธุรกิจ จํานวนและชนิดหุนทั้งหมดที่

ออกจําหนายแลวของบริษัท จํานวนและชนิดหุนที่บริษัทถืออยูในบริษัทในเครือ (ถามี) ลักษณะ
ของบริษัทที่จะเปนบริษัทในเครือใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒)  ช่ือ สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ ประเภทธุรกิจ จํานวนและชนิดหุนทั้งหมดที่
ออกจําหนายแลว จํานวนและชนิดหุนของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนที่บริษัทถือหุนอยูเปนจํานวน
ตั้งแตรอยละสิบขึ้นไปของจํานวนหุนที่ออกจําหนายแลวของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนนั้น (ถามี) 

(๓)  รายละเอียดที่กรรมการแจงตอบริษัทตามมาตรา ๘๘ 
(๔)  ผลประโยชนตอบแทน หุน หุนกู หรือสิทธิประโยชนอยางอ่ืนที่กรรมการ

ไดรับจากบริษัทพรอมกับระบุช่ือกรรมการซึ่งเปนผูไดรับนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕)  รายการอยางอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๑๕  การจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรจะกระทํา

มิได ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล 
เงินปนผลนั้นใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน เวนแตจะมีขอบังคับกําหนด

ไวเปนอยางอ่ืนในเรื่องหุนบุริมสิทธิ โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
เมื่อขอบังคับของบริษัทกําหนดใหทําได คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวาง

กาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทมีกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้นและเมื่อได
จายเงินปนผลแลว ใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

การจายเงินปนผลนั้นใหกระทําภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน 
หรือคณะกรรมการลงมติ แลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนกับใหโฆษณาคําบอก
กลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพดวย 

 
มาตรา ๑๑๖  บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไม

นอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุน
สํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน เวนแตบริษัทจะมีขอบังคับหรือ
กฎหมายอื่นกําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวานั้น 

 
มาตรา ๑๑๗  ในกรณีที่บริษัทยังจําหนายหุนไมครบตามจํานวนที่จดทะเบียนไว 

หรือบริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนแลว บริษัทจะจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวน โดยออกเปน
หุนสามัญใหมใหแกผูถือหุนโดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนก็ได 

 
มาตรา ๑๑๘  ในกรณีที่บริษัทจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนโดยฝาฝนมาตรา ๑๑๕ 

มาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๑๑๗ เปนเหตุใหเจาหนี้ของบริษัทเสียเปรียบ เจาหนี้จะฟองผูถือหุนให
คืนเงินปนผลที่ไดรับไปแลวก็ได โดยตองฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนลงมติแตผู
ถือหุนคนใดไดรับเงินปนผลไปแลวโดยสุจริตจะบังคับใหคืนเงินมิได 

 
มาตรา ๑๑๙๖  เมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว บริษัทอาจโอนทุน

สํารองตามมาตรา ๕๑ ทุนสํารองตามมาตรา ๑๑๖ หรือเงินสํารองอื่น เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม
ของบริษัทก็ได 

การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหนึ่ง ใหหักชดเชยจากเงินสํารองอื่นกอน
แลวจึงหักจากทุนสํารองตามมาตรา ๑๑๖ และทุนสํารองตามมาตรา ๕๑ ตามลําดับ 

 

                                                 
๖ มาตรา ๑๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒๐  ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนด
จํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีก
ก็ได 

 
มาตรา ๑๒๑  ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจา งหรือผูดํารง

ตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท 
 
มาตรา ๑๒๒  ผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่

เก่ียวกับรายไดรายจายตลอดจนทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทไดในระหวางเวลาทําการของบริษัท 
ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจาง ผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท 
และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งใหช้ีแจงขอเท็จจริงหรือสงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการของบริษัทได 

 
มาตรา ๑๒๓  ผูสอบบัญชีตองทํารายงานเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนสามัญ

ประจําปตามกฎหมายวาดวยการสอบบัญชี 
 
มาตรา ๑๒๔  งบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และรายงานของผูสอบบัญชีของบริษัท

ตองทําเปนภาษาไทยโดยจัดพิมพใหเรียบรอย 
 
มาตรา ๑๒๕  ผูสอบบัญชีมีสิทธิทําคําช้ีแจงเปนหนังสือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

และมีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชี
กําไรขาดทุน และปญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อช้ีแจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุนและให
บริษัทจัดสงรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนครั้งนั้นแก
ผูสอบบัญชีดวย 

 
มาตรา ๑๒๖  ผูถือหุนมีสิทธิขอตรวจงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และรายงานของ

ผูสอบบัญชีของบริษัทไดทุกเวลาในระหวางเวลาทําการของบริษัท และจะขอใหบริษัทสงสําเนา
เอกสารดังกลาวพรอมดวยคํารับรองวาถูกตองก็ได ในการนี้บริษัทอาจเรียกคาใชจายไดตามที่
กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท 

 
มาตรา ๑๒๗  บริษัทตองจัดสงรายงานประจําป พรอมกับสําเนางบดุลและบัญชี

กําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติแลว และสําเนารายงานการ
ประชุมผูถือหุนเฉพาะที่เก่ียวกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกําไร และการแบงเงินปนผล โดยมีผู
มีอํานาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือช่ือรับรองวาถูกตองไปยังนายทะเบียน สําหรับงบดุลนั้น
บริษัทตองโฆษณาใหประชาชนทราบทางหนังสือพิมพมีกําหนดเวลาอยางนอยหนึ่งวันดวย ทั้งนี้ 
ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๙ 
การตรวจสอบ 

   
 
มาตรา ๑๒๘  ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุน

ที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดจะเขาช่ือกัน
ทําคําขอเปนหนังสือใหนายทะเบียนแตงตั้งผูตรวจสอบเพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการและฐานะ
การเงินของบริษัทตลอดจนตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการดวยก็ได 

ในคําขอตามวรรคหนึ่ง ผูขอตองระบุประเด็นที่จะใหตรวจสอบโดยแจงชัดพรอม
กับแจงช่ือและสถานที่อยูของผูถือหุนคนหนึ่งเปนตัวแทนดวย 

ใหนายทะเบียนมีคําส่ังแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่คนหนึ่งหรือหลายคนเปนผู
ตรวจสอบและในคําส่ังแตงตั้งผูตรวจสอบ นายทะเบียนตองระบุประเด็นที่จะใหตรวจสอบโดยแจง
ชัด 

 
มาตรา ๑๒๙  นายทะเบียนจะแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่คนหนึ่งหรือหลายคน

เปนผูตรวจสอบเพื่อดําเนินการตรวจสอบบริษัทก็ไดเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวา 
(๑)  บริษัทไดกระทําการเพื่อโกงเจาหนี้ของบริษัท หรือกอหนี้โดยที่รูอยูวาไม

สามารถจะชําระคืนได 
(๒)  บริษัทฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือแจงขอความที่เปน

เท็จในการขอจดทะเบียนในงบดุลหรือบัญชีกําไรขาดทุน หรือในรายงานที่ย่ืนตอนายทะเบียนหรือ
ที่เปดเผยแกประชาชนทั่วไป 

(๓)  กรรมการหรือพนักงานชั้นบริหารของบริษัทดําเนินการผิดวัตถุประสงคของ
บริษัทหรือกระทําการทุจริตตอบริษัทหรือผูถือหุนของบริษัท 

(๔)  มีการกระทําอันเปนการทําใหผูถือหุนฝายขางนอยเสียเปรียบโดยไมเปน
ธรรม 

(๕)  การบริหารกิจการของบริษัทอาจกอใหเกิดความเสียหายแกผูถือหุน 
ในคําส่ังแตงตั้งผูตรวจสอบ นายทะเบียนตองระบุประเด็นที่จะใหตรวจสอบโดย

แจงชัดและมีหนังสือแจงใหบริษัททราบ 
 
มาตรา ๑๓๐  ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๒๙ ผู

ตรวจสอบมีอํานาจดังนี ้
(๑)  เขาไปในสํานักงานและสถานที่ใดๆ ของบริษัทระหวางเวลาทําการของ

บริษัท 
(๒)  ส่ังกรรมการ พนักงาน ลูกจาง ผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัทและ

ตัวแทนของบริษัทและผูสอบบัญชี รวมทั้งบุคคลซึ่งเคยดํารงตําแหนงหรือมีหนาที่ดังกลาวและพน
จากตําแหนงหรือหนาที่นั้นไมเกินหนึ่งปมาใหถอยคํา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  ส่ังใหบุคคลตาม (๒) แสดงหรือสงบัญชีและเอกสารที่เก่ียวของกับการ
ดําเนินกิจการของบริษัทที่อยูในความรับผิดชอบของตนเพื่อตรวจสอบ 

ในกรณีที่ผูตรวจสอบพิจารณาเห็นวา ในการตรวจสอบตามที่ไดรับแตงตั้งนั้นมี
ความจําเปนตองตรวจสอบบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนตามมาตรา ๑๑๔ (๑) และ (๒) ดวย
เพราะมีกรณีเก่ียวเนื่องกัน ผูตรวจสอบตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกอนจึงจะมี
อํานาจตรวจสอบบริษัทนั้นเฉพาะในเรื่องที่เก่ียวของนั้นไดดวย 

ในการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหผูตรวจสอบ
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหบุคคลซึ่งเก่ียวของชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกใหตามสมควร 

 
มาตรา ๑๓๑  ผูตรวจสอบตองทํารายงานผลการตรวจสอบพรอมดวยความเห็น

เสนอนายทะเบียนภายในสองเดือนนับแตวันไดรับแตงตั้ง ถาไมสามารถกระทําใหเสร็จภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ผูตรวจสอบตองรายงานการตรวจสอบตอนายทะเบียนทุกสองเดือน 

 
มาตรา ๑๓๒  เมื่อนายทะเบียนไดรับรายงานผลการตรวจสอบจากผูตรวจสอบ

แลวใหดําเนินการดังตอไปนี ้
(๑)  สงสําเนารายงานนั้นไปยังบริษัทภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับรายงาน 
(๒)  แจงตอเจาพนักงานที่เก่ียวของเพ่ือดําเนินคดีแกผูซึ่งกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๓)  ส่ังใหบริษัทดําเนินการใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔)  แจงเปนหนังสือตอเจาหนี้หรือบุคคลซึ่งอาจไดรับความเสียหายตามที่

ปรากฏจากรายงานการตรวจสอบ 
 
มาตรา ๑๓๓  ใหบริษัทที่ไดรับรายงานตามมาตรา ๑๓๒ (๑) สรุปรายงานและ

สงใหผูถือหุนทราบภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ไดรับรายงาน ในการนี้ บริษัทตองจัดใหมีสําเนา
รายงานครบชุดไวที่บริษัทเพื่อใหผูถือหุนตรวจสอบได 

 
มาตรา ๑๓๔  คาใชจายในการตรวจสอบบริษัทนั้น ใหบุคคลดังตอไปนี้ทดรอง

จายไปกอน คือ 
(๑)  ผูถือหุนซึ่งเปนผูขอใหนายทะเบียนแตงตั้งผูตรวจสอบ 
(๒)  นายทะเบียน ในกรณีที่มีการตรวจสอบตามมาตรา ๑๒๙ 
 
มาตรา ๑๓๕  ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเปนไปดังที่ประสงคจะตรวจสอบ

ทั้งหมดหรือบางสวน ใหบริษัทรับผิดชดใชคาใชจายในการตรวจสอบที่บุคคลตามมาตรา ๑๓๔ ได
ออกทดรองจายไป 

 
หมวด ๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การเพิ่มทุนและการลดทุน 
   

 
มาตรา ๑๓๖  บริษัทจะเพิ่มทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไวแลวไดโดยการออกหุน

ใหมเพ่ิมขึ้น 
การออกหุนเพิ่มตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดเมื่อ 
(๑)  หุนทั้งหมดไดออกจําหนายและไดรับชําระเงินคาหุนครบถวนแลว หรือใน

กรณีหุนยังจําหนายไมครบ หุนที่เหลือตองเปนหุนที่ออกเพ่ือรองรับหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 

(๒)  ที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
เสียงทั้งหมด ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ 

(๓)  นํามตินั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายใน
สิบสี่วันนับแตวันที่ที่ประชุมลงมติดังกลาว 

ทั้งนี้ ใหนําหมวด ๓ และหมวด ๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๓๗  หุนที่เพ่ิมขึ้นตามมาตรา ๑๓๖ จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางสวนก็

ไดและจะเสนอขายใหแกผูถือหุนตามสวนจํานวนที่ผูถือหุนแตละคนมีอยูแลวกอน หรือจะเสนอ
ขายตอประชาชนหรือบุคคลอื่นไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผูถือ
หุนและใหนํามาตรา ๓๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๓๘  เมื่อบริษัทจําหนายหุนที่เพ่ิมไดบางสวนแลว บริษัทจะขอจด

ทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตอนายทะเบียน โดยแบงออกเปนงวด งวดละไมนอยกวารอย
ละยี่สิบหาของจํานวนหุนที่เสนอขายก็ได แตตองกําหนดไวในหนังสือช้ีชวนหรือในเอกสารเกี่ยวกับ
การเสนอขายหุนตอประชาชนดวย 

นอกจากกรณีที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่งแลว ใหบริษัทขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ทุนชําระแลวภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ไดรับชําระคาหุนครบตามจํานวนที่เสนอขายและกําหนดไว
ในหนังสือช้ีชวนหรือในเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุนตอประชาชน 

ในการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตามมาตรานี้ บริษัทตองสงบัญชี
รายชื่อผูถือหุนของบริษัทเฉพาะผูถือหุนที่เพ่ิม โดยระบุช่ือ สัญชาติ ที่อยู จํานวนหุนที่ถือและเลขที่
ใบหุนไปดวย 

 
มาตรา ๑๓๙๗  บริษัทจะลดทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไวแลวไดโดยการลด

มูลคาหุนแตละหุนใหต่ําลงหรือลดจํานวนหุนใหนอยลงก็ได แตจะลดทุนลงไปใหถึงต่ํากวาจํานวน
หนึ่งในส่ีของทุนทั้งหมดหาไดไม 

                                                 
๗ มาตรา ๑๓๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และไดมีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามมาตรา 
๑๑๙ แลวยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู บริษัทอาจลดทุนใหเหลือต่ํากวาจํานวนหนึ่งในส่ีของ
ทุนทั้งหมดก็ได 

การลดมูลคาหุนหรือลดจํานวนหุนตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเปนจํานวนเทาใด 
และดวยวิธีการอยางใด จะกระทําไดตอเมื่อที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ 
บริษัทตองนํามตินั้นไปขอจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ที่ประชุมลงมติ 

 
มาตรา ๑๔๐  ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหลดทุนโดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่

จําหนายไมไดหรือที่ยังมิไดนําออกจําหนายไดเมื่อที่ประชุมมีมติแลวใหบริษัทขอจดทะเบียนลดทุน
ภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ที่ประชุมลงมติ 

 
มาตรา ๑๔๑  ในการลดทุนที่มิใชกรณีตามมาตรา ๑๔๐ บริษัทตองมีหนังสือแจง

มติการลดทุนไปยังเจาหนี้ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนลง
มติ โดยกําหนดเวลาใหสงคําคัดคานภายในสองเดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงมตินั้น และให
บริษัทโฆษณามตินั้นทางหนังสือพิมพภายในกําหนดเวลาสิบสี่วันนั้นดวย 

ถามีการคัดคาน บริษัทจะลดทุนมิไดจนกวาจะไดชําระหนี้หรือใหประกันเพื่อหนี้
นั้นแลว 

 
มาตรา ๑๔๒  เมื่อไดดําเนินการตามมาตรา ๑๓๙ และมาตรา ๑๔๑ แลว ให

บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนตอนายทะเบียนภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี ้
(๑)  สิบสี่วันนับแตวันที่พนกําหนดตามมาตรา ๑๔๑ ในกรณีที่ไมมีเจาหนี้

คัดคานหรือ 
(๒)  สิบสี่วันนับแตวันที่ไดชําระหนี้หรือใหประกันเพื่อหนี้ ในกรณีที่มีเจาหนี้

คัดคาน 
ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๓๘ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๔๓  เมื่อบริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตาม

มาตรา ๑๓๘ หรือจดทะเบียนลดทุนตามมาตรา ๑๔๐ หรือมาตรา ๑๔๒ แลว ใหบริษัทแจงแกผู
ถือหุนเปนหนังสือและประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพอยางนอยหนึ่งฉบับภายในสิบสี่วัน นับแต
วันที่ไดจดทะเบียนเพิ่มทุน หรือลดทุน แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๔๔  ในกรณีที่เจาหนี้คนใดมิไดคัดคานการลดทุนของบริษัทภายใน

กําหนดเวลาตามมาตรา ๑๔๑ เพราะไมทราบมติการลดทุน และเหตุที่ไมทราบนั้นมิไดเปน
ความผิดของเจาหนี้คนนั้น ถาเจาหนี้คนนั้นประสงคจะใหถือหุนซึ่งไดรับเงินคาหุนคืนแลวตองรับ
ผิดตอตนในจํานวนเงินที่ไดรับคืนไปดวย ตองฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดจดทะเบียนลด
ทุน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมวด ๑๑ 
หุนกู 

   
 
มาตรา ๑๔๕  การกูเงินของบริษัทโดยการออกหุนกูเพ่ือเสนอขายตอประชาชน 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และใหนํามาตรา ๒๕ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

มติที่ใหออกหุนกูตามวรรคหนึ่งตองใชมติของที่ประชุมผูถือหุน ดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
หมวด ๑๒ 

การควบบริษทั 
   

 
มาตรา ๑๔๖  บริษัทตั้งแตสองบริษัทขึ้นไป หรือบริษัทกับบริษัทเอกชนจะควบ

กันเปนบริษัทก็ได โดยที่ประชุมผูถือหุนของแตละบริษัทที่จะควบกันลงมติดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
และในกรณีที่เปนการควบกับบริษัทเอกชน ตองมีมติพิเศษตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย 

ในกรณีที่มีมติใหควบบริษัทตามวรรคหนึ่งแลว แตมีผูถือหุนคัดคานการควบ
บริษัท บริษัทตองจัดใหมีผูซื้อหุนของผูถือหุนดังกลาวในราคาที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยครั้ง
สุดทายกอนวันที่มีมติใหควบบริษัท และในกรณีไมมีราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหใชราคา
ตามที่ผูประเมินราคาอิสระท่ีทั้งสองฝายแตงตั้งข้ึนเปนผูกําหนด ถาผูถือหุนนั้นไมยอมขายภายใน
สิบสี่วันนับแตวันไดรับคําเสนอขอซื้อใหบริษัทดําเนินการควบบริษัทตอไปได และใหถือวาผูถือหุน
ดังกลาวนั้นเปนผูถือหุนของบริษัทที่ควบกันแลว 

 
มาตรา ๑๔๗  บริษัทตองมีหนังสือแจงมติการที่จะควบกันกับบริษัทอื่นไปยัง

เจาหนี้ของบริษัทและใหนํามาตรา ๑๔๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๔๘  เมื่อไดดําเนินการตามมาตรา ๑๔๗ แลว ใหประธานกรรมการของ

บริษัทที่จะควบกันเรียกประชุมผูถือหุนของบริษัทนั้นๆ ใหมาประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 

(๑)  จัดสรรหุนของบริษัทที่ควบกันใหแกผูถือหุน 
(๒)  ช่ือของบริษัทที่ควบกัน โดยจะใชช่ือใหมหรือจะใชช่ือเดิมของบริษัทใด

บริษัทหนึ่งที่จะควบกันก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  วัตถุประสงคของบริษัทที่ควบกัน 
(๔)  ทุนของบริษัทที่ควบกัน โดยจะตองมีทุนไมนอยกวาทุนชําระแลวของบริษัท

ที่จะควบกันทั้งหมดรวมกัน และถาบริษัทที่จะควบกันไดนําหุนออกจําหนายครบตามจํานวนที่จด
ทะเบียนไวแลวจะเพิ่มทุนในคราวเดียวกันนี้ก็ได 

(๕)  หนังสือบริคณหสนธิของบริษัทที่ควบกัน 
(๖)  ขอบังคับของบริษัทที่ควบกัน 
(๗)  เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ควบกัน 
(๘)  เลือกตั้งผูสอบบัญชีบริษัทที่ควบกัน 
(๙)  เร่ืองอ่ืนๆ ที่จําเปนในการควบบริษัท (ถามี) 
ทั้งนี้ ตองดําเนินการประชุมใหเสร็จสิ้นภายในหกเดือนนับแตวันที่บรษิทัใดบรษิทั

หนึ่งไดลงมติใหควบกันเปนรายหลังสุด เวนแตที่ประชุมตามมาตรานี้ลงมติใหขยายเวลาออกไป 
แตเมื่อรวมเวลาทั้งหมดแลวตองไมเกินหนึ่งป 

 
มาตรา ๑๔๙  ในการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ รวมกันตามมาตรา ๑๔๘ 

ใหนําบทบัญญัติวาดวยการนั้นๆ มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตที่บัญญัติไวดังตอไปนี ้
(๑)  สถานที่ที่จะใชเปนที่ประชุมตองอยูในทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ 

หรือจังหวัดใกลเคียงของบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่จะควบกัน 
(๒)  ตองมีผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่

จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทที่จะควบกันมาประชุม จึงจะเปนองคประชุม 
(๓)  ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
(๔)  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

ตาม (๒) 
 
มาตรา ๑๕๐  คณะกรรมการบริษัทเดิมตองสงมอบกิจการ ทรัพยสิน บัญชี 

เอกสาร และหลักฐานตางๆ ของบริษัทใหแกคณะกรรมการบริษัทที่ควบกันแลวภายในเจ็ดวันนับ
แตวันที่เสร็จสิ้นการประชุมตามมาตรา ๑๔๘ 

 
มาตรา ๑๕๑  คณะกรรมการบริษัทที่ควบกันแลวตองขอจดทะเบียนการควบ

บริษัทพรอมกับยื่นหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับที่ที่ประชุมตามมาตรา ๑๔๘ ไดอนุมัติแลว
ตอนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่เสร็จสิ้นการประชุมตามมาตรา ๑๔๘ และใหนํามาตรา 
๓๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๕๒  เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัทแลว ใหบริษัทเดิม

หมดสภาพจากการเปนนิติบุคคล และใหนายทะเบียนหมายเหตุไวในทะเบียน 
 
มาตรา ๑๕๓  บริษัทที่ควบกันและจดทะเบียนแลวยอมไดไปทั้งทรัพยสิน หนี้ 

สิทธิ หนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทเหลานั้นทั้งหมด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมวด ๑๓ 

การเลิกบริษัท 
   

 
มาตรา ๑๕๔  เมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้ ใหดําเนินการเลิกบริษัท 
(๑)  เมื่อที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหเลิกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(๒)  เมื่อบริษัทลมละลาย 
(๓)  เมื่อศาลมีคําส่ังใหเลิกบริษัทตามมาตรา ๑๕๕ และคําส่ังนั้นถึงที่สุดแลว 
 
มาตรา ๑๕๕  ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุน

ที่จําหนายไดทั้งหมดจะรองขอใหศาลสั่งเลิกบริษัทก็ได เมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้ 
(๑)  ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติเก่ียวกับการประชุม

จัดตั้งบริษัทหรือการจัดทํารายงานการจัดตั้งบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติเก่ียวกับการชําระเงินคาหุน การโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินหรือทําเอกสารหลักฐาน
การใชสิทธิตางๆ ใหแกบริษัทเพื่อชําระคาหุน การจัดทําบัญชีรายชื่อผูถือหุน หรือการจดทะเบียน
บริษัท 

(๒)  ถาจํานวนผูถือหุนลดนอยลงจนเหลือไมถึงสิบหาคน 
(๓)  กิจการของบริษัท หากทําไปจะมีแตขาดทุนและไมมีหวังจะกลับฟนตัวได

อีก 
เมื่อมีการรองขอใหศาลสั่งในกรณีตาม (๑) หรือ (๒) ศาลจะสั่งใหบริษัทแกไข

หรือปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายภายในเวลาที่กําหนด แตไมเกินหกเดือนแทนการสั่งเลิกบริษัท
ก็ได 

 
มาตรา ๑๕๖  ในการเลิกหรือส่ังเลิกบริษัท ที่ประชุมผูถือหุน หรือศาล แลวแต

กรณีตองแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูชําระบัญชีและผูสอบบัญชีในคราวเดียวกันดวย 
 
มาตรา ๑๕๗  เมื่อมีการเลิกบริษัท ใหคณะกรรมการสงมอบทรัพยสิน บัญชี และ

เอกสารหลักฐานตางๆ ทั้งหมดของบริษัทใหแกผูชําระบัญชีภายในเจ็ดวันนับแตวันเลิก 
 
มาตรา ๑๕๘  การเลิกบริษัทใหมีผลนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิก

บริษัท แตถาการชําระบัญชียังไมเสร็จ ใหถือวาบริษัทยังดํารงอยูเทาเวลาท่ีจําเปนเพื่อการชําระ
บัญชี 

 
หมวด ๑๔ 

การชําระบัญช ี
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๕๙  ในกรณีที่บริษัทเลิกโดยเหตุอ่ืนนอกจากเหตุลมละลายใหจัดการ

ชําระบัญชีตามบทบัญญัติแหงหมวดนี ้
 
มาตรา ๑๖๐  ผูชําระบัญชีมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑)  ดําเนินการงานของบริษัทเฉพาะที่จําเปนเพื่อชําระสะสางกิจการงานที่คาง

อยูใหเสร็จสิ้นไป แตหามมิใหดําเนินกิจการขึ้นใหม 
(๒)  เก็บรวบรวมและรับเงินหรือทรัพยสินที่บริษัทมีสิทธิจะไดรับจากบุคคลอื่น

หรือขายทรัพยสินของบริษัท 
(๓)  ดําเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับคดีแพงหรือคดีอาญา หรือประนีประนอมยอม

ความในเรื่องใดๆ ในนามของบริษัท 
(๔)  ชําระหนี้ในนามของบริษัท 
(๕)  เรียกประชุมผูถือหุน 
(๖)  แบงเงินหรือทรัพยสินที่เหลืออยูภายหลังการชําระหนี้ใหแกผูถือหุน 
(๗)  ดําเนินการตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม 
(๘)  ดําเนินการอยางอ่ืนที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จสิ้น 
ในกรณีที่ผูชําระบัญชีดําเนินกิจการตาม (๑) เกินความจําเปน จนเปนเหตุใหเกิด

การขาดทุนขึ้น ผูชําระบัญชีตองรับผิดตอบริษัทในสวนที่ขาดทุนนั้น 
 
มาตรา ๑๖๑  ภายในเจ็ดวันนับแตวันไดรับการแตงตั้ง ผูชําระบัญชีตอง 
(๑)  ขอจดทะเบียนเปนผูชําระบัญชี 
(๒)  ขอจดทะเบียนเลิกบริษัท 
(๓)  ประกาศโฆษณาการเลิกบริษัทใหประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ 
 
มาตรา ๑๖๒ ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันไดรับการแตงตั้ง ผูชําระบัญชีตอง 
(๑)  แจงเปนหนังสือใหเจาหนี้ที่ซึ่งมีช่ือปรากฏอยูในบัญชีและเอกสารของบริษัท

ย่ืนคําทวงหนี้แกผูชําระบัญชีภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับแจง 
(๒)  แจงเปนหนังสือใหลูกหนี้ซึ่งมีช่ือปรากฏอยูในบัญชีและเอกสารของบริษัท

ชําระหนี้แกผูชําระบัญชี 
 
มาตรา ๑๖๓  กอนชําระบัญชีเสร็จ ผูชําระบัญชีและผูสอบบัญชีพนจากตําแหนง

เมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหถอดถอน 
(๔)  ศาลสั่งถอดถอน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อผูชําระบัญชีหรือผูสอบบัญชีซึ่งที่ประชุมผูถือหุน หรือศาลแตงตั้ง ตาย หรือ
ลาออก ใหที่ประชุมผูถือหุน หรือศาล แลวแตกรณี แตงตั้งผูอ่ืนเปนผูชําระบัญชีหรือผูสอบบัญชี
แทน และใหนํามาตรา ๑๖๑ (๑) มาใชบังคับแกผูชําระบัญชีซึ่งไดรับแตงตั้งใหมดวย 

 
มาตรา ๑๖๔  เมื่อมีเหตุอันสมควร ผูถือหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ

ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเรียกประชุมผูถือหุน และขอใหที่ประชุมผูถือหุนถอดถอนผู
ชําระบัญชีหรือผูสอบบัญชีที่ผูถือหุนแตงตั้งไวแลวและแตงตั้งผูอ่ืนแทนเมื่อใดก็ได แตถาผูชําระ
บัญชีหรือผูสอบบัญชีนั้นเปนผูซึ่งศาลเปนผูแตงตั้ง ผูถือหุนคนใดคนหนึ่งจะรองขอใหศาลถอด
ถอนก็ได 

เมื่อผูถือหุนคนใดคนหนึ่งรองขอและนายทะเบียนเห็นวาผูชําระบัญชีหรือผูสอบ
บัญชีไมปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนจะรองขอใหศาลถอดถอนผู
ชําระบัญชีหรือผูสอบบัญชี และแตงตั้งผูอ่ืนแทนเมื่อใดก็ได 

 
มาตรา ๑๖๕  ผูชําระบัญชีตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของ

บริษัท ตั้งแตวันเริ่มตนรอบปบัญชีจนถึงวันที่จดทะเบียนเลิกบริษัท และสงใหผูสอบบัญชี
ตรวจสอบภายในสี่เดือนนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งและเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติภายใน
หนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับจากผูสอบบัญชี 

 
มาตรา ๑๖๖  ผูชําระบัญชีตองสงสําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ที่ประชุมผู

ถือหุนไดอนุมัติแลว พรอมดวยสําเนารายงานการประชุมผูถือหุนที่อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไร
ขาดทุนนั้นใหนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ 

 
มาตรา ๑๖๗  ขอจํากัดอํานาจใดๆ ของผูชําระบัญชีนั้น จะยกขึ้นเปนขอตอสู

บุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริตมิได 
 
มาตรา ๑๖๘  ในกรณีที่มีการแตงตั้งผูชําระบัญชีหลายคน ผูชําระบัญชีแตละคน

จะกระทําการใดๆ โดยลําพังมิได เวนแตที่ประชุมผูถือหุน หรือศาลจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนใน
เวลาแตงตั้งผูชําระบัญชี และผูชําระบัญชีไดขอจดทะเบียนไวแลวพรอมกับการขอจดทะเบียนเลิก
บริษัท 
 

มาตรา ๑๖๙  ผูชําระบัญชีตองจัดการชําระคาธรรมเนียม คาภาระติดพันและ
คาใชจายซึ่งตองเสียในการชําระบัญชีตามลําดับกอนหนี้สินรายอื่น 

 
มาตรา ๑๗๐  ถาเจาหนี้ของบริษัทมิไดย่ืนคําทวงหนี้แกผูชําระบัญชี ใหผูชําระ

บัญชีวางเงินเทาจํานวนหนี้ตามที่ปรากฏในบัญชีและเอกสารหลักฐานของบริษัทไว ณ สํานักงาน
วางทรัพยตามกฎหมายวาดวยการวางทรัพยสิน และใหผูชําระบัญชีประกาศโฆษณาใหเจาหนี้
ทราบโดยทางหนังสือพิมพ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บรรดาเงินที่วางไว ณ สํานักงานวางทรัพยนั้น ถาเจาหนี้มิไดเรียกเอาภายในหาป 
ใหตกเปนของแผนดิน 

 
มาตรา ๑๗๑  ในกรณีที่ผูชําระบัญชีเห็นวาจําเปนแกการชําระบัญชี หรือเมื่อ

เจาหนี้ของบริษัทรองขอ ผูชําระบัญชีจะเรียกเจาหนี้ของบริษัทมาประชุมรวมกันกับผูชําระบัญชี
เพ่ือพิจารณากิจการและฐานะการเงินของบริษัท และทําความตกลงในเรื่องที่จะชําระหนี้ก็ได 

ความตกลงในเรื่องการชําระหนี้แตเพียงบางสวนหรือโดยวิธีอ่ืนใดยอมมีผล
ผูกพันเฉพาะเจาหนี้ที่ตกลงยินยอมดวย 

 
มาตรา ๑๗๒  เมื่อไดชําระหนี้หรือกันเงินเพื่อการชําระหนี้ทั้งหมดของบริษัทแลว 

ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีก ใหผูชําระบัญชีแบงทรัพยสินนั้นระหวางผูถือหุนตามสวนของหุนที่แต
ละคนถือ เวนแตจะมีขอตกลงไวเปนอยางอ่ืนในขอบังคับของบริษัทในเรื่องหุนบุริมสิทธิ 

 
มาตรา ๑๗๓  ถาผูชําระบัญชีไดดําเนินการตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้แลว เห็น

วาทรัพยสินของบริษัทยังไมพอชําระหนี้ และไมสามารถทําความตกลงประนอมหนี้กับเจาหนี้
ทั้งหมดได ใหผูชําระบัญชีรองขอตอศาลเพื่อส่ังใหบริษัทนั้นลมละลาย 

 
มาตรา ๑๗๔  ผูชําระบัญชีตองจัดทํารายงานการชําระบัญชีพรอมกับบัญชีรับจาย

ในการชําระบัญชีเสนอตอนายทะเบียนทุกระยะสามเดือนนับแตวันไดรับการแตงตั้งจนกวาจะเสร็จ
การชําระบัญชี 

รายงานการชําระบัญชีและบัญชีรับจายในการชําระบัญชีตองทําตามแบบและมี
รายการตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ถาปรากฏวามีขอบกพรองในการชําระบัญชี นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหผูชําระ
บัญชีแกไขขอบกพรองดังกลาวได ในการนี้ผูชําระบัญชีตองดําเนินการแกไขและรายงานใหนาย
ทะเบียนทราบภายในเวลาที่นายทะเบียนกําหนด 

 
มาตรา ๑๗๕  ถาการชําระบัญชีไมอาจทําใหเสร็จไดภายในหนึ่งปนับแตวันที่นาย

ทะเบียนรับจดทะเบียนเลิกบริษัท ผูชําระบัญชีตองเรียกประชุมผูถือหุนทุกรอบปภายในสี่เดือนนับ
แตวันครบรอบป เพ่ือเสนอรายงานการชําระบัญชีที่ไดกระทําไปแลวและที่จะกระทําตอไปอีก 
พรอมดวยงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนใหผูถือหุนทราบ 

 
มาตรา ๑๗๖  เมื่อเสร็จการชําระบัญชีแลว ใหผูชําระบัญชีจัดทํารายงานผลการ

ชําระบัญชีพรอมดวยบัญชีรับจาย และแถลงความเปนไปในการชําระบัญชีใหที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
อนุมัติภายในสี่เดือนนับแตวันเสร็จการชําระบัญชี 

เมื่อที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติรายงานและบัญชีตามวรรคหนึ่งแลว ผูชําระบัญชีตอง
ขอจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีตอนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน
อนุมัติพรอมกับสงมอบบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีของบริษัททั้งหมดตอนายทะเบียน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อรับจดทะเบียนแลว ใหนายทะเบียนหมายเหตุไวในทะเบียนและเก็บรักษา
บัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีของบริษัทที่ไดสงมอบไวตอนายทะเบียนเปนระยะเวลาไม
นอยกวาสามปนับแตวันจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี 

 
มาตรา ๑๗๗  ภายใตบังคับมาตรา ๑๗๕ ผูชําระบัญชีตองดําเนินการชําระบัญชี

ใหแลวเสร็จภายในหาปนับแตวันจดทะเบียนเลิกบริษัท ถาครบกําหนดหาปแลวยังชําระบัญชีไม
แลวเสร็จ ผูชําระบัญชีตองทํารายงานชี้แจงเหตุผลตอนายทะเบียนทุกสามเดือน และใหนาย
ทะเบียนมีอํานาจสั่งใหผูชําระบัญชีปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อเรงรัดการชําระบัญชีไดตามที่
เห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๗๘  ในการฟองเรียกหนี้ซึ่งบริษัท ผูถือหุน หรือผูชําระบัญชีเปนลูกหนี้ 

หามมิใหฟองเมื่อพนสองปนับแตวันจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี 
 
มาตรา ๑๗๙  การใดที่ตองขออนุมัติ หรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน

ตามบทบัญญัติแหงหมวดนี้ ถาไมอาจจัดใหมีการประชุมผูถือหุนได ใหผูชําระบัญชีขออนุมัติหรือ
ขอความเห็นชอบตอนายทะเบียน 

 
หมวด ๑๕ 

การแปรสภาพบริษัทเอกชนเปนบริษัท 
   

 
มาตรา ๑๘๐  บริษัทเอกชนอาจแปรสภาพเปนบริษัทไดเมื่อมีมติพิเศษตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยใหกระทําได 
 
มาตรา ๑๘๑  ในการประชุมผูถือหุนตามมาตรา ๑๘๐ หากที่ประชุมผูถือหุนลง

มติใหแปรสภาพเปนบริษัทตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการพิจารณาเรื่อง
ดังตอไปนี้ดวย 

(๑)  หนังสือบริคณหสนธิของบริษัทเอกชนที่จําเปนตองแกไข ทั้งนี้ จะมีการ
แกไขเพิ่มทุนของบริษัทเอกชนภายหลังการแปรสภาพแลวดวยก็ได 

(๒)  ขอบังคับของบริษัท 
(๓)  เลือกตั้งกรรมการ 
(๔)  เลือกตั้งผูสอบบัญชีบริษัท 
(๕)  เร่ืองอ่ืนๆ ที่จําเปนในการแปรสภาพ 
ในการพิจารณาเรื่องตามวรรคหนึ่งใหนําบทบัญญัติเก่ียวกับบริษัทวาดวยการ

นั้นๆ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๘๒  คณะกรรมการบริษัทเอกชนตองสงมอบกิจการ ทรัพยสิน บัญชี 
เอกสารและหลักฐานตางๆ ของบริษัทเอกชนใหแกคณะกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งใหมภายในเจ็ด
วันนับแตวันเสร็จสิ้นการประชุมตามมาตรา ๑๘๑ 

 
มาตรา ๑๘๓  คณะกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งใหมตองขอจดทะเบียนการแปร

สภาพบริษัทเอกชนพรอมกับยื่นรายงานการประชุม หนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับที่ที่ประชุม
ตามมาตรา ๑๘๑ ไดอนุมัติแลวตอนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่เสร็จสิ้นการประชุมตาม
มาตรา ๑๗๙ และใหนํามาตรา ๓๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๘๔  เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนการแปรสภาพเปนบริษัทตาม

พระราชบัญญัตินี้แลว ใหบริษัทเอกชนเดิมหมดสภาพจากการเปนบริษัทจํากัดตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย และใหนายทะเบียนหมายเหตุไวในทะเบียน 

 
มาตรา ๑๘๕  บริษัทเอกชนที่จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทแลวยอมไดไปทั้ง

ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ และความรับผิดของบริษัทเอกชนเดิมทั้งหมด 
 

หมวด ๑๖ 
นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที ่

   
 
มาตรา ๑๘๖  ในการดําเนินการรับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ใหนาย

ทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง และใหผูขอจดทะเบียนสงเอกสาร
หลักฐานที่เก่ียวของหรือนําบุคคลซึ่งเก่ียวของมาใหถอยคําไดตามความจําเปน 

 
มาตรา ๑๘๗  ในกรณีที่คําขอจดทะเบียนถูกตองและครบถวนแลว ใหนาย

ทะเบียนรับจดทะเบียนแตถาปรากฏวาคําขอจดทะเบียนมีรายการไมถูกตอง หรือแนบเอกสารไม
ครบถวน หรือรายการใดในคําขอจดทะเบียนหรือเอกสารมีขอความขัดตอกฎหมาย ใหนาย
ทะเบียนแจงใหผูขอจดทะเบียนจัดการแกไขใหถูกตอง หรือจัดใหมีครบถวน หรือทําใหถูกตอง
ตามกฎหมายกอน เมื่อผูขอจดทะเบียนจัดการตามที่ไดรับแจงแลว ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียน 

เมื่อรับจดทะเบียนแลว ใหนายทะเบียนประกาศรายการยอแสดงขอความที่รับจด
ทะเบียนไวในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อมีการประกาศขอความตามวรรคสองแลว ใหถือวาบุคคลทั่วไปไดทราบ
ขอความที่ประกาศนับแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําส่ังไมรับจดทะเบียน ใหแจงคําส่ังพรอมดวยเหตุผลที่
ไมรับจดทะเบียนเปนหนังสือใหผูขอจดทะเบียนทราบโดยเร็ว ในการนี้ผูขอจดทะเบียนจะอุทธรณ
คําส่ังของนายทะเบียนตอรัฐมนตรีภายในหนึ่งเดือนนับแตวันไดรับแจงคําส่ังก็ได 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๘๘  ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจพบวาบัญชีรายชื่อผูถือหุนซึ่งบริษัทยื่น

ตามมาตรา ๖๔ ไมถูกตอง ใหมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหบริษัทแกไขใหถูกตองภายในเวลาอัน
สมควรตามที่นายทะเบียนกําหนด 

 
มาตรา ๑๘๙  เมื่อความปรากฏตอนายทะเบียนวามีกรณีตามมาตรา ๑๕๕ (๑) 

หรือ (๒) เกิดขึ้นกับบริษัทใด ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหบริษัทแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตอง
ภายในเวลาที่นายทะเบียนกําหนด 

 
มาตรา ๑๙๐  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียน

และพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสํานักงานและสถานที่ใดๆ ของบริษัทในระหวางเวลาทํา
การของบริษัทเพื่อตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตางๆ ที่บริษัทตองจัดทําข้ึนตามพระราชบัญญัติ
นี้ รวมทั้งมีอํานาจเรียกบุคคลซึ่งเก่ียวของมาใหถอยคําดวย ในการนี้ใหพนักงานเจาหนาที่แสดง
บัตรประจําตัวตอบุคคลดังกลาว และใหบุคคลเหลานั้นชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหตาม
สมควร 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 

หมวด ๑๗ 
บทกําหนดโทษ 

   
 
มาตรา ๑๙๑  บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๑ วรรค

สอง มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา 
๖๒ วรรคสอง มาตรา ๖๓ วรรคสอง มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ วรรคสาม มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง 
มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๘ วรรคสอง มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๕ 
วรรคสอง มาตรา ๑๘๘ หรือมาตรา ๑๘๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๙๒  ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทคนใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ วรรคสาม 

มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๙๓  ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทคนใดฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกไม

เกินสามป หรือปรับไมเกินหกแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๙๔  ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทคนใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๑๙๕  คณะกรรมการบริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง 

มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๓ วรรคสอง มาตรา ๙๖ วรรคสาม มาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๕ วรรคสาม มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๕ วรรค
ส่ี มาตรา ๑๕๑ หรือมาตรา ๑๘๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๙๖  คณะกรรมการบริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ 

มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๑๕๗ หรือมาตรา ๑๘๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่หมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๙๗  คณะกรรมการบริษัทใดฝาฝนมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษจําคุกไม

เกินสามป หรือปรับไมเกินหกแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๙๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๕ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 

และปรับไมเกินสองแสนบาท 
 
มาตรา ๑๙๙  ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทคนใดฝาฝนมาตรา ๕๗ วรรคสอง ตองระวาง

โทษปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือสองเทาของมูลคาหุนที่โอน สุดแตจํานวนใดจะมากกวา 
 
มาตรา ๒๐๐  บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง หรือ

มาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๒๐๑  บริษัทใดฝาฝนมาตรา ๖๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

หรือสองเทาของมูลคาหุนที่ถือหรือรับจํานําไว สุดแตจํานวนใดจะมากกวา 
 
มาตรา ๒๐๒  ประธานคณะกรรมการบริษัทหรือผูไดรับมอบหมายผูใดไมปฏิบัติ

ตามมาตรา ๘๑ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๒๐๓  กรรมการบริษัทคนใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๘ หรือปฏิบัติ

ตามแตไมครบถวนหรือไมตรงกับความจริง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๒๐๔  กรรมการ กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการ

แทนบริษัทผูใดกระทําการใดๆ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๘๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่น
บาท หรือสองเทาของจํานวนเงินที่ใหกูยืม สุดแตจํานวนใดจะมากกวา 

 
มาตรา ๒๐๕  บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๙ ตองระวางโทษปรับไมเกิน

สองแสนบาท และปรับเปนรายวันอีกวันละสองพันบาทจนกวาจะปฏิบัติถูกตอง 
 
มาตรา ๒๐๖  บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ หรือมาตรา 

๑๓๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๒๐๗  คณะกรรมการบริษัทใดแสดงรายการตามมาตรา ๑๑๔ (๓) (๔) 

หรือ (๕) ไมครบถวนหรือไมตรงกับความจริง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๐๘  บริษัทใดไมดําเนินการใหถูกตองตามคําส่ังของนายทะเบียนซึ่งส่ัง

ตามมาตรา ๑๓๒ (๓) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๒๐๙  ผูชําระบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๖๐ (๗) หรือมาตรา ๑๖๑ 

ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๒๑๐  ผูชําระบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๖๕ มาตรา ๑๖๖ มาตรา 

๑๗๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๗๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๑๗๕ มาตรา ๑๗๖ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๗๔ วรรคสาม ตองระวาง
โทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๒๑๑  ผูชําระบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๗๗ ตองระวางโทษปรับ

ไมเกินหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๒๑๒  ผูใดขัดขวาง หรือไมอํานวยความสะดวกใหแกผูตรวจสอบซึ่ง

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๓๐ หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๙๐ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๑๓  ผูใดใชช่ือหรือย่ีหอซึ่งมีอักษรไทยวา “บริษัทมหาชน จํากัด” 

“บริษัท” หรือ “จํากัด (มหาชน)” หรือ “บมจ.” หรืออักษรตางประเทศซึ่งมีความหมายดังกลาว
ประกอบในจดหมาย ประกาศ ใบแจงความ ใบสงของ ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารอยางอ่ืนเกีย่วกบั
ธุรกิจของบริษัท โดยมิไดเปนบริษัท เวนแตเปนการใชในการขอจดทะเบียนเกี่ยวกับการจัดตั้ง
บริษัท หรือในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนตอประชาชนหรือในหนังสือช้ีชวนใหซื้อ
หุน ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท และปรับอีกวันละหนึ่งพันบาท จนกวาจะเลิกใช 

 
มาตรา ๒๑๔  กรรมการหรือผูชําระบัญชีของบริษัทใด โดยทุจริต แสดงออกซึ่ง

ความเท็จหรือปกปดความจริงซึ่งควรบอกใหแจงตอที่ประชุมผูถือหุนในเรื่องฐานะการเงินของ
บริษัทนั้น ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๒๑๕  บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทใดกระทําการ

หรือไมกระทําการเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผูอ่ืนอัน
เปนการเสียหายแกบริษัทนั้น ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๒๑๖  บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทใดกระทําหรือ

ยินยอมใหกระทําการดังตอไปนี้ 
(๑)  ทําใหเสียหาย ทําลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชี เอกสาร หรือ

หลักประกันของบริษัท หรือที่เก่ียวกับบริษัท หรือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  ลงขอความเท็จ หรือไมลงขอความสําคัญในบัญชีหรือเอกสารของบริษัท 
หรือที่เก่ียวกับบริษัท 

ถากระทําหรือยินยอมใหกระทําเพ่ือลวงใหบริษัทหรือผูถือหุนขาดประโยชนอัน
ควรได ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๑๗  ผูใดโฆษณาโดยอางถึงบุคคล ตําแหนงหนาที่ บัญชี รายงาน หรือ

กิจการอันเกี่ยวกับบริษัทอันเปนเท็จในสาระสําคัญ หรือปกปดขอความอันเปนสาระสําคัญ เพ่ือ 
(๑)  ลวงผูมีสวนไดเสียในบริษัทนั้นใหขาดประโยชนอันควรไดจากบริษัทนั้น 

หรือ 
(๒)  จูงใจบุคคลใหเขาเปนผูถือหุนหรือหุนกู ใหมอบหมายหรือใหสงทรัพยสิน

ใหแกบริษัทนั้น หรือใหเขาเปนผูค้ําประกันหรือใหทรัพยสินเปนประกันบริษัทนั้น 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๒๑๘  ผูใดเขารวมในที่ประชุมจัดตั้งบริษัทหรือในที่ประชุมผูถือหุน และ

ลงคะแนนออกเสียงหรืองดลงคะแนนเสียงโดยลวงวาตนเปนผูจองหุน ผูถือหุน หรือผูมีสิทธิออก
เสียงแทนผูจองหุน หรือผูถือหุน ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

ผูใดใหอุปการะแกการกระทําความผิดในวรรคหนึ่ง โดยสงมอบเอกสารแสดงการ
จองหุนหรือใบหุนซึ่งไดใชเพ่ือการดังกลาวแลว ตองระวางโทษเชนเดียวกัน 

 
มาตรา ๒๑๙  ผูใดโดยทุจริตกําหนดคาทรัพยสินหรือส่ิงที่นํามาชําระเปนคาหุน

สูงกวามูลคาที่แทจริง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองเทาของจํานวนที่สูงกวามูลคาที่แทจริงนั้น 
 
มาตรา ๒๒๐  ผูใดไดลวงรูกิจการของบริษัทใดเนื่องจากการปฏิบัติตามอํานาจ

หนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ อันเปนกิจการที่ตามปกติวิสัยของบริษัทจะพึงสงวนไวไม
เปดเผย ถาผูนั้นนําไปเปดเผยนอกจากตามอํานาจหนาที่หรือเพ่ือประโยชนแกการสอบสวนหรือ
การพิจารณาคดี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
มาตรา ๒๒๑  ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดและถูกลงโทษตาม

พระราชบัญญัตินี้ ผูแทนนิติบุคคลซึ่งรูเห็นเปนใจกับการกระทําความผิดนั้นหรือซึ่งมิไดจัดการ
ตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ 
ดวย 

 
มาตรา ๒๒๒/๑๘  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว

ใหอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาหรือผูซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคามอบหมายมีอํานาจ

                                                 
๘
 มาตรา ๒๒๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เปรียบเทียบได เมื่อผูกระทําความผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดแลวใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูกระทําความผิดไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระ
เงินคาปรับภายในเวลาที่กําหนดใหดําเนินคดีตอไป 

 
มาตรา ๒๒๒  ในกรณีที่บริษัทเปนผูกระทําความผิดและถูกลงโทษตาม

พระราชบัญญัตินี้กรรมการซึ่งรูเห็นเปนใจกับการกระทําความผิดนั้น หรือซึ่งมิไดจัดการตาม
สมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๒๒๓  ใหบรรดาบริษัทที่ไดจัดตั้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. ๒๕๒๑ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนบริษัทตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๒๔  การเสนอขายหุนและหุนกูตอประชาชนที่ไดรับการจดทะเบียน

หนังสือช้ีชวนใหซื้อหุนหรือหุนกูโดยถูกตองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๒๑ 
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติดังกลาวตอไปได 

 
มาตรา ๒๒๕  บรรดากฎกระทรวง ประกาศและคําส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชได
ตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ประกาศ 
และคําส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
(๑)  การจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิบริษัท 
       ทุกจํานวนเงินไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
       แหงจํานวนทุนที่กําหนดไว  ๑,๐๐๐ บาท 
       เศษของ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหคิดเปน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
       แตเมื่อรวมกันแลวไมเกิน  ๕๐,๐๐๐ บาท 
(๒)  การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ 
       เพ่ือเพ่ิมทุนกอนจดทะเบียนเปนบริษัท 
       ทุกจํานวนเงินไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
       แหงจํานวนทุนที่กําหนดเพิ่มขึ้น  ๑,๐๐๐ บาท 
       เศษของ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหคิดเปน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
       แตเมื่อรวมกันแลวไมเกิน  ๕๐,๐๐๐ บาท 
(๓)  การจดทะเบียนบริษัท 
       ทุกจํานวนเงินไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
       แหงจํานวนทุนที่กําหนดไว  ๑,๐๐๐ บาท 
       เศษของ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหคิดเปน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
       แตเมื่อรวมกันแลวไมเกิน  ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
(๔)  การจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเอกชน 
       ทุกจํานวนเงินไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
       แหงจํานวนทุนที่กําหนดไว  ๑,๐๐๐ บาท 
       เศษของ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหคิดเปน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
       แตเมื่อรวมกันแลวไมเกิน  ๕๐,๐๐๐ บาท 
(๕)  การจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท 
       ทุกจํานวนเงินไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
       แหงจํานวนทุนที่กําหนดเพิ่มขึ้น  ๑,๐๐๐ บาท 
       เศษของ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหคิดเปน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
       แตเมื่อรวมกันแลวไมเกิน  ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
(๖)  การจดทะเบียนลดทนุบริษัท  ๕๐๐ บาท 
(๗)  การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ 
       บริษัทนอกจากกรณีเพ่ิมทุนตาม (๒)  ๕๐๐ บาท 
(๘)  การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท  ๕๐๐ บาท 
(๙)  การจดทะเบียนตั้งกรรมการใหม คนละ ๕๐๐ บาท 
(๑๐)  การจดทะเบียนควบบริษัท  ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๑๑)  การจดทะเบียนเลิกบริษัท  ๕๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๒)  การจดทะเบียนเรื่องอ่ืนๆ เร่ืองละ ๕๐๐ บาท 
(๑๓)  การออกใบสําคัญหรือใบแทนใบสําคัญ 
         แสดงการจดทะเบียน ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๑๔)  การตรวจเอกสารของแตละบริษัท ครั้งละ ๕๐ บาท 
(๑๕)  การขอสําเนาหรือขอใหถายเอกสาร 
         พรอมทั้งคํารับรอง หนาละ ๕๐ บาท 
         ถาเปนการขอสําเนาหรือขอถายเอกสาร 
         พรอมทั้งคํารับรองของบริษัทนอกเขตจังหวัดอันเปน 
         ที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทนั้น ใหเรียกเก็บคาใชจาย 
         เพ่ิมเติมไดเทาที่จําเปนและใชจายไปจริง 
(๑๖)  การรับรองขอความในทะเบียน เร่ืองละ ๕๐ บาท 
         ถาเปนการรับรองขอความในทะเบียน 
         ของบริษัทนอกเขตจังหวัดอันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ 
         ของบริษัทนั้น ใหเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มเติมได 
         เทาที่จําเปนและใชจายไปจริง 
(๑๗)  คาธรรมเนียมในการออกเอกสารตางๆ ตามขอบังคับ 
         ของบริษัท/ครั้ง/ฉบับ/หนาละ  ๑๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๒๑ ไดใชบังคับมาเปนเวลากวาสิบป แตการจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัดก็ยัง
ไมแพรหลายเทาที่ควร ทั้งนี้ เนื่องจากบทบัญญัติบางมาตรายังไมเอ้ืออํานวยตอการประกอบธุรกิจ
การคาและอุตสาหกรรมในรูปบริษัทมหาชนจํากัด สมควรผอนคลายความเครงครัดของ
บทบัญญัติเหลานั้น เพ่ือสงเสริมการจัดตั้งหรือการดําเนินการของบริษัทมหาชนจํากัด ใหเปนไป
โดยคลองตัวข้ึน พรอมทั้งแยกกรณีการเสนอขายหุนและหุนกูตอประชาชนไปรวมไวในกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยซึ่งเปนกฎหมายวาดวยการซื้อขายหลักทรัพยโดยเฉพาะ และ
โดยที่มีการแกไขในมาตราตางๆ เปนจํานวนมาก ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความสะดวกแกการใชบังคับ
กฎหมายสมควรปรับปรุงเสียในคราวเดียวกันโดยยกเลิกพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
๒๕๒๑ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
สุนันทา/แกไข 
๒๘/๐๙/๔๔ 

A+B (C) 
 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔๙ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติเดิมในสวนที่เก่ียวกับการ
กําหนดมูลคาหุนขั้นต่ํา  และในสวนที่เก่ียวกับการไมเปดชองใหบริษัทมหาชนจํากัดสามารถซื้อ
หรือถือหุนของตนเอง หรือใชประโยชนจากการใชหนี้แปลงเปนทุนไดรวมทั้งไมสามารถนําทุน
สํารองบางประเภทมาใชในการบริหารทางการเงินของบริษัทเพื่อลดผลขาดทุนสะสมได ทําใหการ
บริหารงานของบริษัทไมเหมาะสมสอดคลองกับสภาวการณทางเศรษฐกิจที่ผันแปรไป จึงสมควร
แกไขปรับปรุงบทบัญญัติที่ใชอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนตอการบริหารงานของบริษัท
และเปนแรงจูงใจนักลงทุน รวมทั้งใหมีสวนในการชวยฟนฟูและเพ่ิมประสิทธิภาพของตลาดทุน 
จึงเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ภคินี/แกไข 

๑๐/๕/๒๕๔๕ 
B+A 

 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๐ 

 

                                                 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘/ตอนที่ ๕๑ ก/หนา ๑/๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ 
๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๗  ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหแกไขคําวา 
“อธิบดีกรมทะเบียนการคา” เปน “อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตรา 
พระราชกฤษฎีกานี้ 

 
ทรงยศ / สราวุฒิ  

จัดทํา 
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 

 
สุนันทา/แกไข 

๑ เมษายน ๒๕๔๗ 
 

วาทินี/รัมภา/ปรับปรุง 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ 

 
พระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดให
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาหรือผูซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคามอบหมายมีอํานาจ
เปรียบเทียบในความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวได เพ่ือใหความผิดดังกลาว สามารถเลิกกันได

                                                 
๑๑

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๘ ก/หนา ๓๓/๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเพ่ือเปนการลดจํานวนคดีเก่ียวกับบริษัท
มหาชนจํากัดที่ฟองรองตอศาล  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
 
 
 


