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คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๒๑/๒๕๖๐ 

เร่ือง  การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
 

 

สืบเนื่องจากรายงานผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก   
ซึ่งปรากฏว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่  ๔๖  จาก  ๑๙๐  ประเทศ  แม้ว่ารัฐบาลจะมีความมุ่งม่ันที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการเข้าถึงการประกอบธุรกิจนี้  ไม่ว่าจะเป็นการกําหนดมาตรการเร่งรัดการดําเนินการ  
การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการบริการในภาคส่วนต่าง ๆ  เพื่อให้สอดคล้องกับรายงานผล 
ของธนาคารโลกแล้วก็ตาม  แต่ยังพบว่าสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาและอุปสรรคสําคัญอีกส่วนหน่ึงนั้น 
เป็นความยุ่งยากและซับซ้อนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  รวมทั้งขั้นตอนและระยะเวลา 
ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย  กฎ  และระเบียบที่มีอยู่เป็นจํานวนมาก  จึงมีความจําเป็นที่ต้องปรับปรุงและ
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่มีความสําคัญในกฎหมายบางฉบับอันจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนและรองรับ 
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ซึ่งจะส่งผลต่ออันดับที่ดีขึ้นของประเทศไทยในการประเมิน 
ของธนาคารโลกครั้งต่อไป  รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเพิ่มโอกาส
ในการเป็นแหล่งลงทุนที่มีประสิทธิภาพ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๐๑๖  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๐๑๖  การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  การแก้ไขข้อความที่ได้จดทะเบียนไว้
ในภายหลัง  และการจดทะเบียนอย่างอื่นตามที่ลักษณะ  ๒๒  หุ้นส่วนและบริษัท  กําหนดให้จดทะเบียน  
ให้จดทะเบียนต่อนายทะเบียน  ณ  สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทตามที่รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง 
ประกาศกําหนด” 

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๐๒๐/๑  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
“มาตรา  ๑๐๒๐/๑  ให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงมีอํานาจออกกฎกระทรวงลดหรือยกเว้น

ค่าธรรมเนียมที่ออกตามมาตรา  ๑๐๑๘  และมาตรา  ๑๐๒๐” 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๑๑๐๘  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๑)  ทําความตกลงต้ังข้อบังคับต่าง ๆ  ของบริษัท  ทั้งนี้  อาจกําหนดวิธีการแก้ไขปัญหาหรือ

ข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถหาข้อยุติระหว่างกรรมการหรือผู้ถือหุ้นไว้ด้วยก็ได้” 



 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๑๒๘  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๑๒๘  ในใบหุ้นทุก ๆ  ใบให้กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเป็นสําคัญ” 
ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๑๒๐๑  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ 
“การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทําภายในหน่ึงเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่หรือกรรมการลงมติ  

แล้วแต่กรณี” 
ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๕)  ของมาตรา  ๑๒๓๗  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ 
“(๕)  เม่ือมีเหตุอื่นใดทําให้บริษัทนั้นเหลือวิสัยที่จะดํารงคงอยู่ต่อไปได้” 
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๐๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา  ๑๐๘  ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนข้ึนไป  จัดให้มีข้อบังคับเก่ียวกับ 

การทํางานเป็นภาษาไทย  และข้อบังคับนั้นอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วันทํางาน  เวลาทํางานปกติ  และเวลาพัก 
(๒) วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด 
(๓) หลักเกณฑ์การทํางานล่วงเวลาและการทํางานในวันหยุด 
(๔) วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา  ค่าทํางานในวันหยุด  และค่าล่วงเวลาในวันหยุด 
(๕) วันลาและหลักเกณฑ์การลา 
(๖) วินัยและโทษทางวินัย 
(๗) การร้องทุกข์ 
(๘) การเลิกจ้าง  ค่าชดเชย  และค่าชดเชยพิเศษ 
ให้นายจ้างประกาศใช้ข้อบังคับเก่ียวกับการทํางานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายจ้างมีลูกจ้าง

รวมกันตั้งแต่สิบคนข้ึนไป  และให้นายจ้างจัดเก็บสําเนาข้อบังคับนั้นไว้  ณ  สถานประกอบกิจการ  หรือ
สํานักงานของนายจ้างตลอดเวลา 

ให้นายจ้างเผยแพร่และปิดประกาศข้อบังคับเก่ียวกับการทํางานโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ทํางาน
ของลูกจ้าง  เพื่อให้ลูกจ้างได้ทราบและดูได้โดยสะดวก” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑๐  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๑๐  ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเก่ียวกับการทํางาน  ให้นายจ้างประกาศ
ข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม  และให้นํา
มาตรา  ๑๐๘  วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
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ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๐๐  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๐๐  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด  จะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้  แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน 
ในหนังสือดังกล่าวด้วย  ในกรณีเช่นนี้  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  ผู้ถือหุ้น
ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ  รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้  
ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือว่าเป็นการประชุม 
ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม  โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นที่เกิดจากการจัดให้มี
การประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด  
จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๑๐๓  ผู้ถือหุ้นตาม
วรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษัท” 

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๒๘  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๒๘  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า 
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด  จะเข้าชื่อกันทําคําขอเป็นหนังสือให้นายทะเบียนแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ
เพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของบริษัท  ตลอดจนตรวจสอบการดําเนินงาน 
ของคณะกรรมการด้วยก็ได้ 

ในคําขอตามวรรคหนึ่ง  ผู้ขอต้องระบุเหตุและประเด็นที่จะให้ตรวจสอบโดยแจ้งชัด  พร้อมกับแจ้งชื่อ
และสถานที่อยู่ของผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นตัวแทนด้วย 

ถ้านายทะเบียนเห็นว่ามีเหตุอันสมควร  ให้นายทะเบียนมีคําสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ตรวจสอบ  และในคําสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ  นายทะเบียนต้องระบุประเด็น 
ที่จะให้ตรวจสอบโดยแจ้งชัด” 

ข้อ ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๘๔/๒  แห่งลักษณะ  ๔  พนักงานเจ้าหน้าที่และ
การตรวจตราและควบคุม  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓   

“มาตรา  ๘๔/๒  ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเป็นอย่างอื่น  ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาตามมาตรา  ๓๙  หรือมาตรา  ๔๗  ออกไปได้ 
ตามความเหมาะสมหรือจําเป็น” 
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ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน  (๖)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๙๐/๑๒  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  
พุทธศักราช  ๒๔๘๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๖)  ห้ามมิให้เจ้าหนี้มีประกันบังคับชําระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากศาลที่รับคําร้องขอ  หรือเม่ือล่วงพ้นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ศาลมีคําสั่งรับคําร้องขอ  
ระยะเวลาดังกล่าวศาลอาจขยายได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินหกเดือน” 

ข้อ ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๙๐/๑๔  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  
พุทธศักราช  ๒๔๘๓ 

“มาตรา  ๙๐/๑๔  ทวิ  ในกรณีทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมีสภาพเป็นของสดเสียได้หรือ 
หากหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะเกินส่วนกับค่าของทรัพย์สิน  
เจ้าหนี้มีประกันอาจจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวแล้วเก็บเงินไว้แทน” 

ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙๐/๔๖  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  พุทธศักราช  ๒๔๘๓  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“มาตรา  ๙๐/๔๖  มติยอมรับแผนต้องเป็นไปดังนี้ 
(๑) ที่ประชุมเจ้าหนี้แต่ละกลุ่มทุกกลุ่ม  ซึ่งมิใช่กลุ่มเจ้าหนี้ตามมาตรา  ๙๐/๔๖  ทวิ  มีมติ 

ของเจ้าหนี้ฝ่ายข้างมากและมีจํานวนหนี้ไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนหน้ีทั้งหมดของเจ้าหนี้ซึ่งได้ 
เข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนในที่ประชุมเจ้าหนี้และได้ออกเสียง
ลงคะแนนในมตินั้น  หรือ 

(๒) ที่ประชุมเจ้าหนี้อย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม  ซึ่งมิใช่กลุ่มเจ้าหนี้ตามมาตรา  ๙๐/๔๖  ทวิ  มีมติ
ของเจ้าหนี้ฝ่ายข้างมากและมีจํานวนหนี้ไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนหน้ีทั้งหมดของเจ้าหนี้ในกลุ่มนั้น 
ซึ่งได้เข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนในที่ประชุมเจ้าหนี้และได้ออกเสียง
ลงคะแนนในมตินั้น  และเม่ือนับรวมจํานวนหนี้ของเจ้าหนี้ที่ยอมรับแผนในที่ประชุมเจ้าหนี้ทุกกลุ่มแล้ว  
มีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบแห่งจํานวนหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งได้เข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ 
ให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนในที่ประชุมเจ้าหนี้และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น” 

ในการนับจํานวนหนี้ให้ถือว่าเจ้าหนี้ตามมาตรา  ๙๐/๔๖  ทวิ  ได้มาประชุมและได้ออกเสียง
ลงคะแนนในมติยอมรับแผนนั้นด้วย” 

ข้อ ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา  ๑๔๘/๑  ของส่วนที่  ๒  อํานาจหน้าที่  ในหมวด  ๕  
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  พุทธศักราช  ๒๔๘๓ 

“มาตรา  ๑๔๘/๑  ในกรณีที่บทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้กําหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
โฆษณาคําสั่ งหรือคําพิพากษาของศาล  หรือประกาศหรือคําสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
ในหนังสือพิมพ์รายวัน  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะอื่นใดแทน
ตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีประกาศกําหนดก็ได้” 



 หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๑๗๓  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  
พุทธศักราช  ๒๔๘๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเม่ือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้โฆษณา
คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในราชกิจจานุเบกษา  และหนังสือพิมพ์รายวันหรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะ
อื่นใดแทนตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีประกาศกําหนดแล้ว  บุคคลทุกคนได้ทราบว่ามีคําสั่งนั้น” 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่กฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบใดกําหนดให้ผู้ขอรับอนุมัติ  อนุญาต  หรือ
ใบอนุญาต  หรือผู้ย่ืนขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง  หรือผู้แจ้ง  ต้องใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้นั้น
เพื่อประกอบการพิจารณาหรือดําเนินการ  ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอํานาจอนุมัติ  อนุญาต  ออกใบอนุญาต  
รับจดทะเบียน  รับจดแจ้ง  หรือรับแจ้งนั้น  ที่จะต้องดําเนินการให้หน่วยงานที่ออกเอกสารราชการเช่นว่านั้น 
ส่งข้อมูลหรือสําเนาเอกสารดังกล่าวมาเพื่อประกอบการพิจารณาหรือดําเนินการ  ในกรณีที่ผู้มีอํานาจดังกล่าว
ประสงค์ได้สําเนาเอกสารนั้นจากผู้ขอรับอนุมัติ  อนุญาต  หรือใบอนุญาต  หรือผู้ย่ืนขอจดทะเบียนหรือ
จดแจ้ง  หรือผู้แจ้ง  ให้ผู้มีอํานาจนั้นเป็นผู้จัดทําสําเนาเอกสารดังกล่าวเอง  เพื่อประโยชน์แห่งการนี้  
ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทําสําเนาดังกล่าวจากผู้ขอรับอนุมัติ  อนุญาต  หรือใบอนุญาต  
หรือผู้ย่ืนขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง  หรือผู้แจ้ง 

ข้อ ๑๘ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๔  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 



คําอธิบาย เกี่ยวกับการแกไขกฎหมาย ปพพ. และ พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด 
ตามคําส่ัง คสช. ท่ี 21/2560 แกไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

  

1. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 

ขอ บทบัญญัติในมาตราท่ีกาํหนดใหม คําอธบิาย 

1 การย่ืนจดทะเบียนขามเขตได 
 

     มาตรา ๑๐๑๖  การจดทะเบียนหางหุนสวนหรือบริษัท การแกไข
ขอความท่ีไดจดทะเบียนไว  ในภายหลัง และการจดทะเบียนอยางอ่ืน
ตามท่ีลักษณะ ๒๒ หุนสวนและบริษัท กําหนดใหจดทะเบียน  ใหจด
ทะเบียนตอนายทะเบียน ณ สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทตามท่ี
รัฐมนตรีเจากระทรวง ประกาศกําหนด  

 
 

เปนการแกไขหลกัเกณฑการยืน่ขอจดทะเบียน  
การแกไขขอความท่ีไดจดทะเบียนไวของหางหุนสวน
หรือบริษัทจากเดิม ท่ีตองยื่นจดทะเบียนไดเฉพาะ
สํานักงานแหงใหญของตนเทาน้ัน โดยกําหนดใหเปน
อํานาจรัฐมนตรีท่ีจะออกประกาศ ใหยื่นจดทะเบียน 
หรือแกไขขอความท่ีไดจดทะเบียนไวของหาง
หุนสวนหรือบริษัท ณ สํานักงานทะเบียนหุนสวน
บริษัทใดก็ไดตามความเหมาะสม 

2 การลดหรอืยกเวนคาธรรมเนียม      
 

     มาตรา ๑๐๒๐/๑  ใหรัฐมนตรีเจากระทรวงมีอํานาจออก
กฎกระทรวงลด หรือยกเวนคาธรรมเนียมท่ีออกตามมาตรา ๑๐๑๘ 
และมาตรา ๑๐๒๐ 

 
 

เปนการกําหนดหลักเกณฑให รัฐมนตรีมีอํานาจ  
ลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอ
ตรวจเอกสาร การขอสําเนาเอกสารพรอมคํารับรอง 
และคาธรรมเนียมอ่ืนท่ีเก่ียวกับหางหุนสวนและบริษัท 

3 การแกปญหาขอขัดแยงท่ีหาขอยุติไมได 
 

     - กําหนดวิธีการแกไขปญหาในขอบังคับ 
      มาตรา 1108 กิจการท่ีพึงทําในท่ีประชุมต้ังบริษัท 
       (๑)  ทําความตกลงตั้งขอบังคับตาง ๆ ของบริษัท  ท้ังน้ี  
อาจกําหนดวิธีการแกไขปญหา  หรือขอขัดแยงท่ีไมสามารถหาขอยุติ
ระหวางกรรมการหรือผูถือหุนไวดวยก็ได 

 
 
 

เปนการเพ่ิมเติม (1) เดิม เพ่ือใหบริษัทสามารถ
กําหนดแนวทางการแกปญหาใหแกผูถือหุนหรือ
กรรมการกรณีมีขอโตแยงกัน ไวในขอบังคับบริษัท 
เพ่ือทําใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ 

      - มีขอขัดแยงจนไมอาจทําใหบริษัทคงอยูได เปนเหตุเลิกบริษัท 
       มาตรา 1237 เพ่ิมเหตุกรณีศาลสั่งใหเลิกบริษัท 
        (๕) เมื่อมีเหตุอ่ืนใดทําใหบริษัทน้ันเหลือวิสัยท่ีจะดํารงคงอยู  
ตอไปได 

 
เปนการเพ่ิมเหตุในการขอใหศาลสั่งเลิกบริษัทได 
หากไมสามารถท่ีจะทําใหบริษัทดําเนินการตอไปได 
เชน กรณีผูถือหุนมีขอโตแยง และไมอาจหาขอยุติได  

4 ยกเลกิตราประทับในใบหุน      
 

     มาตรา ๑๑๒๘  วรรคหน่ึง  ในใบหุนทุก ๆ ใบใหกรรมการอยาง
นอยหน่ึงคนลงลายมือช่ือเปนสําคัญ 

 
 

เปนการยกเลกิการประทับตราของบรษัิทในใบหุน 
เพ่ือลดภาระและคาใชจายในการทําตราประทับของ
บริษัท เน่ืองจากไมไดเปนรายการท่ีกําหนดใหมีใน
หนังสือบริคณหสนธิ ท้ังน้ี ไมเปนขอหามหากบริษัท
จะมีตราประทับ 

5 กาํหนดระยะเวลาจายเงินปนผล      
 

     มาตรา 1201 วรรคสี ่การจายเงินปนผลน้ันใหกระทําภายใน
หน่ึงเดือนนับแตวันท่ีท่ีประชุมใหญหรือกรรมการลงมต ิแลวแตกรณ ี

 
 

เปนการกําหนดระยะเวลาใหบริษัทตองจายเงินปน
ผลใหเสร็จภายใน 1 เดือนนับจากวันท่ีมีมติอนุมัติ
จายเงินปนผลซึ่งเดิมไมมีกําหนดระยะเวลาไว 
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2. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
 

ขอ บทบัญญัติในมาตราท่ีกาํหนดใหม คําอธบิาย 

1 สิทธิของผูถือหุนในการรองขอใหจัดประชุม 
 

     - ลดจํานวนหุนท่ีจะรองขอใหจัดประชุม 
       มาตรา ๑๐๐ ผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันได
ไมนอยกวารอยละสิบของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จะเขาช่ือกัน
ทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปน  การประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอใหเรียก
ประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ี
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหาวัน

 

 นับแต
วันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

     - เพ่ิมหลักการใหผูถือหุนเรียกประชุมได กรณีท่ีคณะกรรมการ
ไมจัดใหมีการประชุมตามท่ีผูถือหุนรองขอ   
       ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผูถือหุน  ท้ังหลายซึ่งเขาช่ือกันหรือผูถือหุน
คนอ่ืน ๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามท่ีบังคับไวน้ันจะเรียกประชุมเองก็ได 
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ใน
กรณีเชนน้ี ใหถือวาเปนการประชุม  ผูถือหุนท่ีคณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนท่ีเกิดจากการจัด
ใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร  
 

     - หากจํานวนผูถือหุนท่ีมาประชุมไมครบองคประชุม ผูถือหุน
ตองรับผิดชอบคาใชจาย 
        ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนท่ีเปนการเรียกประชุม
เพราะผูถือหุนตามวรรคสองครั้งใด จํานวนผูถือหุนซึ่งมารวมประชุมไม
ครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๑๐๓ ผูถือหุนตามวรรค
สองตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายท่ีเกิดจากการจัดใหมีการ
ประชุมในครั้งน้ันใหแกบริษัท 

      
 

     - เปนการลดสัดสวนจํานวนหุนในการใชสิทธิ
รองขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมได โดยลด
จํานวนหุนท่ีจะขอใชสิทธิเปนรอยละ 10 (เดิมไม
นอยกวาหน่ึงในหา) ของจํานวนหุนท่ีจําหนาย ได
ท้ังหมด 
     - เพ่ิมระยะเวลาใหคณะกรรมการเรียกประชุม  
ผูถือหุนภายใน 45 วัน (จากเดิม 1 เดือน) นับแต
วันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
 

     - ผูถือหุนสามารถนัดประชุมเองไดหาก
คณะกรรมการไมจัดใหภายใน 45 วันนับจากวัน
ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
     ท้ังน้ี บริษัทจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ประชุมดังกลาว หากองคประชุมเปนไปตาม  
มาตรา 103   

2 การรองขอตรวจการงานของผูถือหุน  
  

     - ลดสัดสวนจํานวนผูถือหุนท่ีรองขอใหตรวจการงาน 
       มาตรา ๑๒๘ ผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันได
ไมนอยกวารอยละหา

     ในคําขอตามวรรคหน่ึง ผูขอตองระบุเหตุและประเด็น ท่ีจะให
ตรวจสอบโดยแจงชัด พรอมกับแจงช่ือและสถานท่ีอยูของผูถือหุนคนหน่ึง
เปนตวัแทนดวย  

ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จะเขาช่ือกัน
ทําคําขอเปนหนังสือใหนายทะเบียนแตงตั้งผูตรวจสอบ เพ่ือดําเนินการ
ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของบรษัิท ตลอดจนตรวจสอบการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการดวยก็ได  

     ถานายทะเบียนเห็นวามีเหตุอันสมควร

 

 ใหนายทะเบียนมีคําสั่งแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาท่ีคนหน่ึงหรือหลายคนเปนผูตรวจสอบ และในคําสั่ง
แตงตั้งผูตรวจสอบ นายทะเบียนตองระบุประเด็น ท่ีจะใหตรวจสอบโดย
แจงชัด 

 

     - เปนการลดสัดสวนจํานวนหุนในการใชสิทธิ
รองขอใหมีการตรวจสอบ โดยลดจํานวนหุนท่ีจะขอ
ใชสิทธิเปนรอยละ 5 (เดิมไมนอยกวาหน่ึงในหา) 
ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด เพ่ือใหเกิดความ
เปนธรรมกับผูถือหุนรายยอย 
    - นายทะเบียนพิจารณาเหตุอันสมควรเพ่ือแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบ 
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