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สาระสาคัญของบริษัทจากัดและบริษัทมหาชนจากัด

คานา
งานด้านบริการจดทะเบีย นและข้อมูลธุรกิจ เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นอกเหนือจากการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สร้างมาตรฐานของธุรกิจเพื่อให้เจริญเติบโต เข้มแข็ง แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน รวมทั้งการสร้างธรรมาภิบาลให้กับธุรกิจโดยการกากับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ส่งเสริมให้มีจรรยาบรรณ
ในการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติต่อไป
การจัดทาเอกสารเผยแพร่ชุด “การเปรียบเทียบสาระสาคัญของบริษัทจากัดและบริษัทมหาชนจากัด”
ได้จัดทาเพือ่ สร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ที่สนใจ ได้รับทราบและเข้าใจถึงสาระสาคัญและข้อแตกต่าง
ระหว่างบริษัทจากัดและบริษัทมหาชนจากัดซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เป็นองค์กรธุรกิจที่ได้รับความนิยมและเป็นกลไก
สาคัญในการขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยนาเสนอส่ ว นที่เป็นสาระส าคัญเพื่อเป็นข้อมูล ไปใช้ในการ
วิเคราะห์ก่อนตัดสินใจจัดตั้งและดาเนินธุรกิจหรือเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจนั้น รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม
สาหรับผู้ที่จะเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทซึ่งต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินการของบริษัทให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนดและมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้กับธุรกิจโดยสอดคล้องและเป็นไปตามกับยุทธศาสตร์ของชาติที่มุ่งสู่เป้าหมายให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจ ประชาชน และผู้ที่
สนใจ ได้ศึกษาและนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป
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๑. ภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพาณิชย์ที่ มีบทบาทสาคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยตรงตั้งแต่เริ่มต้นจวบจน
สิ้นสภาพเปรียบเสมือน “ต้นสายปลายทางธุรกิจ” มีบทบาทภารกิจหลักด้านการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ
การบริการข้อมูลธุรกิจ การพัฒนาส่งเสริมให้ธุรกิจเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ และการสร้างธรรมาภิบาล
ธุรกิจ กล่าวคือ เป็นผู้ก่อให้เกิดองค์กรธุรกิจโดยเฉพาะในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนและบริษัทที่สร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในภาคเกษตรกรรม ภาคอุ ต สาหกรรม และภาคบริ ก าร เกิ ด การลงทุ น ของ
ผู้ประกอบการและเกิดการพัฒนา สร้างโอกาส สร้างรายได้ และการทางาน เมื่อห้างหุ้นส่วนและบริษัท
นั้ น ได้ รั บ การจดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลแล้ ว กรมยั ง มี ภ ารกิ จ และหน้ า ที่ ส าคั ญ ในด้ า นการส่ ง เสริ ม
สนับสนุนรวมทั้งพัฒนาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ สร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจมี
ความเข้ มแข็ งและมีค วามสามารถในการแข่งขั น รวมทั้งก ากับ ดูแลธุรกิ จให้ มีธ รรมาภิบาลจวบจน
ปลายทางแห่งการประกอบธุรกิจ เมื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นไม่ประสงค์จะประกอบธุรกิจแล้ว ก็ต้อง
ดาเนินการจดทะเบียนเลิกเพื่อให้สิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
ภายใต้วิสั ยทัศน์ “การเป็นผู้ ให้บริการด้ว ยระบบอิเ ล็ กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบภายในปี
๒๕๖๔ และมุ่งมั่นพัฒนา SME ให้ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม” กรมได้จัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ ในบทบาทภารกิจหลัก ๓ ด้าน คือ
๑) ด้ า นบริ ก ารจดทะเบี ย นและข้ อ มู ล ธุ ร กิ จ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ให้ บ ริ การจดทะเบี ย นและข้อมูล นิ ติบุคคล เพื่อสนับสนุ นการยกระดับให้ เป็น ประเทศที่ ง่ายต่อการ
ประกอบธุ ร กิ จ โดยกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ได้ รั บมอบหมายให้ เป็ นหน่ ว ยงานเจ้ าภาพหลั ก ในการ
ปรับปรุงบริการด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) ซึ่งเป็น ๑ ใน ๑๐ ด้านของตัวชี้วัดที่ใช้ในการ
สารวจของธนาคารโลก (The World Bank) เพื่อจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ หรือ
Doing Business ของประเทศต่าง ๆ ที่ธนาคารโลกได้สารวจความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ ค่าใช้จ่าย ระบบอานวยความสะดวกของ
หน่วยงานรัฐ รวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ และการพัฒนาการให้บริการของรัฐที่เกี่ย วข้องกับการ
อานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนที่จะเข้าไปประกอบธุรกิจยังประเทศนั้น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้นักลงทุน
ใช้ประกอบการตัดสินใจที่จะเลือกทาธุรกิจ หากประเทศใดได้รับการจัดอันดับต้น ๆ ย่อมหมายถึงโอกาส
ที่นักลงทุนจะนาเงินเข้าไปประกอบธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันกรมได้มีการพัฒนานวัตกรรมการบริการภาครัฐใหม่ ๆ
เพื่อให้บริการประชาชน ผู้ประกอบธุรกิจ หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบจดทะเบียน
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Registration การให้บริการยื่นงบการเงินผ่านระบบ e-Filing

๒
การพัฒ นา “คลั งข้อ มูล ธุร กิจ ” โดยเป็ นศูน ย์ก ลางข้ อมูล ของนิติบุ คคลเพื่ อการใช้ประโยชน์ ในการ
วิเคราะห์เชิงธุรกิจ รวมถึงการให้บริการข้อมูลหนังสือรับรองรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File)
ด้วยการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการนาร่องผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาการบริหาร
ธุรกรรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ เป็นต้น
๒) ด้านการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME และ MSME
(OTOP และวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน เป็ น ต้ น ) ซึ่ ง ถื อ เป็ น รากฐานทางเศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ โดยเปลี่ ย นจาก
ผู้ประกอบการ SME ดั้งเดิม (Tradition SME) ไปสู่ผู้ประกอบการที่เน้นนวัตกรรมในการดาเนินธุรกิจ
มากขึ้น (Smart Enterprise/Tech Startup) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และธุรกิจบริการ ขยาย
โอกาสทางการตลาด รวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ
ธุร กิ จ SME ให้ เ ข้า ถึง แหล่ ง เงิ น ทุ น ตลอดจนส่ งเสริ มการค้า ผ่ า นระบบออนไลน์ เพื่ อขั บเคลื่ อนการ
ทาธุรกิจ e-Commerce รองรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐
๓) ด้ า นสร้ า งธรรมาภิ บ าลธุ ร กิ จ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ เกิ ด ความตระหนั ก และมี
จรรยาบรรณในการประกอบธุร กิจ โดยนาหลั กธรรมาภิบาลไปปรับใช้ รวมถึงการพัฒ นาศักยภาพ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและสานักงานบัญชีอย่างครบวงจร ตั้งแต่ระดับต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
โดยการพัฒนาสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ให้มีทักษะความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจริงในอนาคต พร้อมทั้งได้จัดทาระบบ DBD e-Accounting for SMEs
เข้ามาช่วยในการสร้างธรรมาภิบาลแก่ภาคธุรกิจที่ให้สามารถจัดทาบัญชีผ่านทางออนไลน์และสามารถ
นาส่งงบการเงินได้โดยอัตโนมัติ ตลอดจนยกระดับคุณภาพการให้บริการของสานักงานบัญชีสู่เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพ ให้มีการจัดทาข้อมูล ทางบัญชีและรายงานทางการเงินเป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานการบัญชี ทาให้ ธุรกิจมีงบการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการของกรมและการดาเนินงานตามแผนที่เป็นบทบาทภารกิจหลัก
๓ ด้านดังกล่าวข้างต้น เป็นการกาหนดทิศทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่ได้กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนในระยะยาวมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูง อยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม การพัฒนา
ประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จึงมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งประกอบด้วยการดาเนินการตาม

๓
กรอบยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านความมั่นคง ๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม ๕) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ๖) ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งการดาเนินการตามบทบาทภารกิจของกรมทั้ง ๓ ด้าน
ดังกล่าว เป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคทางสังคม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ทั้งนี้ การดาเนินการของกรมยังเป็นส่วนหนึ่งเพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการทาธุรกิจ
(Ease of Doing Business) มุ่งสู่ระดับ Top Ten ของโลก และเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ SME ไทยพร้อมเข้าสู่ตลาดสากลมุ่งสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน”

๒. รูปแบบนิติบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ในการบริหารจัดการธุรกิจ ผู้ประกอบการหรือนักลงทุน ควรศึกษารูปแบบขององค์กรที่จะ
นาไปใช้ในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจนั้น ๆ โดยเฉพาะองค์กรที่เป็นนิติ
บุคคลในเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างและสาระสาคัญเกี่ยวกับบทบาท อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้ บ ริ ห ารองค์ กรและผู้ ร่ ว มลงทุ น รวมถึงหน่ ว ยงานที่กากับดูแ ลธุรกิจ แต่ล ะประเภท ทั้ งนี้ เพื่อเป็ น
ประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ แต่ละช่วงเวลา สภาพแวดล้อม ปัจจัยทั้งภายในและภายนอก
รวมถึงความสามารถและความคล่องตัวของรูปแบบนิติบุคคลนั้น อันจะส่งผลต่อการประกอบธุรกิจให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสาเร็จต่อไป
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กากับดูแลนิ ติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
๖ ประเภท ดังนี้
(๑) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
(๒) ห้างหุ้นส่วนจากัด
(๓) บริษัทจากัด
ลาดับที่ ๑ – ๓ จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(๔) บริษัทมหาชนจากัด ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.๒๕๓๕
(๕) สมาคมการค้า ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.๒๕๐๙
(๖) หอการค้า ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.๒๕๐๙

๔
รูปแบบนิติบุคคล ลาดับที่ ๑ – ๔ จัดตั้งขึ้นเพื่อแสวงหากาไรในการดาเนินธุรกิจ โดยนาผลกาไร
มาแบ่งปันกัน สาหรับในลาดับที่ ๕ และ ๖ จัดตั้งขึ้นโดยเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากาไรเป็นการรวมตัวกัน
ของสมาชิ ก ที่ เ ป็ น ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ประเภทเดี ย วกัน หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งกั น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
ช่วยเหลือกันในการดาเนินการประกอบธุรกิจของสมาชิก
สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดังนี้
ประเภทนิติบุคคล
ห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคล
ห้างหุ้นส่วนจากัด
บริษัทจากัด
บริษัทมหาชนจากัด
สมาคมการค้า
หอการค้า
รวมทั้งสิ้น

จัดตั้ง
จานวนราย
9,464

ยังคงดาเนินการ

ทุนจดทะเบียน(บาท)

จานวนราย

7,542,070,468.35

551,762 1,158,285,954,676.36
982,856 16,686,760,021,360.40
1,477 5,298,613,168,724.88
3,490
120

-

1,549,169 23,151,201,215,230.00

827

ทุนจดทะเบียน(บาท)
1,856,433,193.49

182,319
483,419,488,090.31
550,101 12,542,760,284,650.00
1,245 3,770,853,077,998.36
2,904
118
737,514 16,798,889,283,932.20

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จากสถิติข้อมูลข้างต้น ผู้ประกอบธุรกิจมีการจัดตั้งนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจากัดและ
บริษัทจากัด เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะบริษัทจากัดทีเ่ ป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปหรือเป็นที่นิยม
ในสากลทั่วโลก เนื่องจากมีการแบ่งทุนเป็นจานวนหุ้น ๆ ละเท่า ๆ กัน ผู้ถือหุ้นจากัดความรับผิดชอบ
เฉพาะส่วนที่ล งทุน และได้รับ ส่วนแบ่งกาไรเป็นเงินปันผลตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ลงทุนนั้น สาหรับ
บริษัทมหาชนจากัด แม้จะมีจานวนการจัดตั้งในปริมาณไม่มากนักแต่มีทุนจดทะเบียนที่สูงมากในการ
ประกอบธุรกิจ โดยเงินทุนมีการแบ่งออกเป็นหุ้นเช่นเดียวกับบริษัทจากัดซึ่งหุ้นของบริษัทมหาชนจากัด
สามารถน าไปซื้อขายในตลาดหลั กทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้ สามารถโอนเปลี่ ยนมือกันได้ง่ายและ
สะดวกรวดเร็วกว่าการถือหุ้นของบริษัทจากัด หรือถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์(หุ้น) ให้เป็น
เงินสดได้คล่องตัวกว่าหุ้นของบริษัทจากัด รวมทั้งการเป็นบริษัทมหาชนจากัด หากผู้บริหารต้องการ
เงินทุนในการดาเนินกิจการหรือขยายธุรกิจ สามารถระดมทุนหรือหาแหล่งเงินทุนได้จากประชาชนโดย
การออกหุ้นใหม่เพื่อเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปได้ โดยไม่ต้องพึ่งเงินกู้จากสถาบันการเงินให้เสีย
ดอกเบี้ย แต่ ทั้งนี้ บริษัทมหาชนจ ากัดก็มี หน้าที่ต้องปฏิบัติและดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องด้วย เช่น เมื่อบริษัทออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือนาหุ้นไปจดทะเบียนซื้อขายใน

๕
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ กาหนดไว้ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือหากเป็นการประกอบธุรกิจประกันภัย ก็จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัยพ.ศ.๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ภายใต้การกากับดูแลของ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นต้น จะเห็นได้ว่าหากจัดตั้ง
เป็น บริ ษัทมหาชนจ ากัดและประกอบธุรกิจที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและกระทบกับสาธารณชน
จานวนมาก จะมีกฎหมายเฉพาะและหน่วยงานกากับดูแลซึ่งส่วนใหญ่กฎหมายจะกาหนดให้ต้องเป็น
บริษัทมหาชนจากัดและมีหน้าทีท่ ตี่ ้องปฏิบัติและการดาเนินการทีเ่ ข้มงวดกว่าของบริษัทจากัด เนื่องจาก
ในการดาเนินงานและการประกอบธุรกิจ นั้นมีผลกระทบต่อผู้ลงทุนจานวนมากซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุน โดย
กรรมการผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องจาเป็นต้องเรียนรู้ กฎเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่
การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

๓. การเปรียบเทียบสาระสาคัญของบริษัทจากัดและบริษัทมหาชนจากัด
บริษัทจากัดและบริษัทมหาชนจากัด เป็นองค์กรธุรกิจที่มีความเหมือนกันในเรื่องการแบ่งทุน
ออกเป็นหุ้นโดยมีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน และผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจากัดเพียงไม่เกินจานวนเงินค่าหุ้นที่ต้อง
ชาระ แต่ในการดาเนินการหรือวิธีการ หรือการจัดการอีกหลายอย่างที่มีข้อแตกต่างที่เป็นเรื่องสาคัญที่
ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องควรศึกษาให้เข้าใจ เพื่อนาไปใช้ในการบริหารจัดการและการดาเนิน
ธุรกิจ เช่น รูปแบบในการจัดตั้งเป็นบริษัท โครงสร้างของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการรวมถึงอานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ การดาเนินการของบริษัท และสิทธิหน้าที่ของผู้ถือหุ้นของบริษัทจากัดและบริษัท
มหาชนจากัด ที่มีความแตกต่างกันซึ่งเป็นสาระสาคัญ การที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับรู้ เข้าใจถึงสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกาหนดไว้ จะก่อให้เกิด
ผลดีกับธุรกิจที่ดาเนินอยู่เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานและการดาเนินงาน
รวมทั้งจะทาให้การประกอบธุรกิจประสบผลสาเร็จตามที่คาดหวังได้เป็นอย่างดี
การนาเสนอสาระสาคัญของบริษัทจากัดและบริษัทมหาชนจากัด ฉบับนี้ จัดทาในส่วนของ
การเกิดขึ้นของบริษัทจากัดและบริษัทมหาชนจากัด การบริหารจัดการและการดาเนินธุรกิจ สิทธิและ
หน้ าที่ของกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการสิ้ นสภาพการเป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างการรับรู้ให้ กับ
ผู้ประกอบธุรกิจ กรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ย วข้อง รวมถึงประชาชนที่สนใจไว้ใช้เป็นข้อมูลในการ
ดาเนินกิจการของบริษัทรวมทั้งเป็นองค์ความรู้เพื่อนาไปปฏิบัติต่อไปได้ และได้จัดทาเนื้อหาที่สาคัญ
เปรียบเทียบในรูปแบบตารางแนบท้ายเอกสารฉบับนี้พร้อมระบุเลขมาตราของกฎหมายที่กาหนดไว้
ในแต่ละเรื่องเพื่อให้ศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดได้ต่อไป

๖

(๑) การจดทะเบียนเป็นบริษัทจากัดและบริษัทมหาชนจากัด
(๑.๑) บริษัทจากัด สามารถดาเนินการจดทะเบียนได้ ๓ วิธี
วิธีที่ ๑ การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัด โดยผู้เริ่มก่อการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่
มีอายุไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี ตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไปร่วมกันจัดทาหนังสือบริคณห์สนธิ โดยมีรายการเกี่ยวกับชื่อ
บริษัท จังหวัดที่ตั้งสานักงาน วัตถุประสงค์ จานวนทุน ชื่อที่อยู่อาชีพ และจานวนหุ้นที่จองซื้อของผู้เริ่ม
ก่อการ และข้อความที่แสดงว่าผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจากัด ซึ่งผู้เริ่มก่อการนี้จะต้องจองซื้อหุ้นของบริษัท
และยื่นขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียน และเมื่อมี ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นครบตามจานวนหุ้น
ที่กาหนดไว้ผู้เริ่มก่อการต้องนัดเรียกประชุม ตั้งบริษัท โดยกรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม
มีหน้าทีย่ ื่นคาขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนภายใน ๓ เดือนนับแต่วันประชุมตั้งบริษัท ทั้งนี้
ในขั้ น ตอนการจดทะเบี ย นหนั ง สื อ บริค ณห์ ส นธิแ ละการจดทะเบีย นจัด ตั้ งบริ ษัท ปัจ จุ บัน สามารถ
ดาเนินการภายในวันเดียวกันและนามายื่นขอจดทะเบียนพร้อมกันได้
วิธีที่ ๒ การแปรสภาพจากห้ างหุ้ นส่ ว นจดทะเบียนหรือห้ างหุ้นส่ วนจากัดเป็น
บริษัทจากัด เป็นกรณีที่ได้มีการจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจากัด
ไว้แล้วผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสภาพของห้างหุ้นส่วนไปเป็นบริษัทจากัด ซึ่ง
ห้างหุ้นส่วนที่จะแปรสภาพเป็นบริษัทจากัดได้นั้นจะต้องมีหุ้นส่วนตั้งแต่ ๓ คน ขึ้นไป จัดประชุมร่วมกัน
และให้ความยินยอม และแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบว่าห้างฯ จะแปรสภาพเป็นบริษัทจากัด โดยเมื่อพ้นกาหนด
ระยะเวลาที่ให้เจ้าหนี้คัดค้านแล้วไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านหรือมีแต่ได้ใช้หนี้หรือให้ประกันการชาระหนี้นั้นแล้ว
ให้จัดประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนเพื่อให้ความยินยอมและจัดทาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ กาหนด
ทุนซึ่งต้องเท่ากับส่วนลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนเดิมทุกคนและจัดสรรจานวนหุ้นที่หุ้นส่วนแต่ละคนจะได้รับ
แต่งตั้งกรรมการ กาหนดอานาจกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องอื่น ๆ ที่จาเป็น ตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้ หุ้นส่วนผู้จัดการเดิมต้องส่งมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชีและเอกสารให้แก่ กรรมการชุดใหม่ที่
ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมนั้น และให้กรรมการยื่นคาขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจากัดต่ อ
นายทะเบียน โดยบริษัทจากัดที่ได้รับการจดทะเบียนนั้นจะได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และความรับผิด
ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจากัดเดิมทั้งหมด
วิธีที่ ๓ การควบบริษัทจากัด เป็นกรณีที่บริษัทจากัดตั้งแต่ ๒ บริษัทขึ้นไป โดย
บริษัทแต่ละบริษัทไปจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติ พิเศษให้ควบบริษัทเข้ากัน และแจ้งเจ้าหนี้ให้ทราบถึง
การควบบริษัทโดยเมื่อพ้นกาหนดเวลาที่ให้เจ้าหนี้คัดค้านแล้วไม่มีเจ้าหนี้คัดค้าน หรือมีแต่ได้ใช้หนี้ หรือ
ให้ประกันการชาระหนี้นั้นแล้วจึงดาเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกันของบริษัทที่จะควบกันเพื่อ จัดตั้ง
บริษัทใหม่และมีมติในเรื่องรายละเอียดของบริษัทใหม่ เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ กรรมการ
อานาจกรรมการ เป็นต้น โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมมีหน้าที่ต้องยื่นขอจดทะเบียนต่อ

๗
นายทะเบียน ซึ่งเป็นการจดทะเบียนเป็นบริษัทจากัดขึ้นใหม่ที่รับไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และความรับ
ผิดของบริษัทจากัดเดิมทั้งหมดที่ควบเข้ากัน
(๑.๒) บริษัทมหาชนจากัด สามารถดาเนินการจดทะเบียนได้ ๓ วิธี
วิธีที่ ๑ การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท มหาชนจากัด โดยผู้เริ่มจัดตั้งซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดาบรรลุนิติภาวะแล้วตั้งแต่ ๑๕ คนขึ้นไปร่วมกันจัดทาหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งมีรายการเกี่ยวกับ
ชื่อบริษัท จังหวัดที่ตั้งสานักงาน วัตถุประสงค์ จานวนทุน ชื่อ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ ที่อยู่และจานวน
หุ้นที่จองซื้อของผู้เริ่มจัดตั้ง ทั้งนี้ต้องมีหุ้นที่จองซื้อที่ชาระค่าหุ้นเป็นตัวเงินรวมกันไม่น้อยกว่า ๕ % ของ
ทุนจดทะเบียน และมีข้อความที่แสดงว่าผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจากัด โดยผู้เริ่มจัดตั้งยื่นขอจดทะเบียน
หนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียน เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้ว หากผู้เริ่มจัดตั้งประสงค์จะ
เสนอขายหุ้นต่อประชาชนให้จัดทาหนังสือชี้ชวนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนดและเสนอขายหุ้นเมื่อมีการจองหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจานวนหุ้นทั้งหมด
หรือในกรณีที่ผู้เริ่มจัดตั้งจองซื้อหุ้นไว้เองทั้งหมด ตามที่กาหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ผู้เริ่มจัดตั้งต้อง
ดาเนินการเรียกประชุมตั้งบริษัทและต้องพิจารณาในเรื่องข้อบังคับ อนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดตั้ง
บริษัท เลือกตั้งกรรมการ เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี เป็นต้น โดยกรรมการผู้ได้รับการ
แต่งตั้งจากที่ประชุมมีหน้าที่ยื่นคาขอจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนต่อไป
วิธีที่ ๒ การแปรสภาพจากบริษัทจากัดเป็นบริษัทมหาชนจากัด เป็นกรณีที่ได้มี
การจัดตั้งเป็นบริษัทจากัดไว้แล้ว บริษัทจากัดได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติให้แปรสภาพจากบริษัทจากัด
เป็นบริษัทมหาชนจากัด และมีมติในเรื่องเกี่ยวกับรายการในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ กรรมการ
ผู้สอบบัญชี และเรื่องอื่น ๆ ที่มีความจาเป็นในการแปรสภาพ ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามารถมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนไว้และจัดสรรหุ้นเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนหรือบุคคลอื่นไว้ด้วยก็ได้
โดยเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจากัดแล้ว กรรมการก็สามารถนาหุ้นที่ได้มีมติเพิ่มทุนไว้
แล้ว นั้นไปเสนอขายได้เลย เมื่อ บริษัทจากัดได้ มีมติดังกล่าวแล้ วกรรมการชุดเดิมต้องส่ งมอบกิจการ
ทรัพย์สิน บัญชีเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่กรรมการชุดใหม่ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม นั้น
และยื่นคาขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชนจากัดต่อนายทะเบียน โดยบริษัท มหาชนจากัดที่
ได้รับการจดทะเบียนเป็นบริษัทใหม่นั้นจะได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และความรับผิดของบริษัทจากัด
เดิมทั้งหมด
วิธีที่ ๓ การควบเข้ากันของบริษัทจากัดและบริษัทมหาชนจากัด หรือการควบเข้า
กันของบริษัทมหาชนจากัด ตั้งแต่ ๒ บริษัทขึ้นไป โดยบริษัทแต่ละบริษัทไปจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติ
ให้ควบบริษัทเข้ากันและแจ้งเจ้าหนี้ให้ทราบถึงการควบกันของบริษัท เมื่อพ้นกาหนดเวลาที่ให้เจ้าหนี้

๘
คัดค้านแล้วไม่มีเจ้าหนี้คัดค้าน หรือมีแต่ได้ใช้หนี้ หรือให้ประกันการชาระหนี้นั้นแล้วจึงดาเนินการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกันของบริษัทที่จะควบเข้ากันและมีมติในเรื่องรายละเอียดของบริษัทใหม่ เช่น การ
จัดสรรหุ้นของบริษัทที่ควบกัน การพิจารณาชื่อของบริษัทจะใช้ชื่อเดิมหรือชื่อใหม่ วัตถุประสงค์ของ
บริษัท ทุนของบริษัทซึ่งต้องไม่น้อยกว่าทุนชาระแล้วของบริษัทที่เข้ามาควบกัน หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบั งคับ กรรมการ อานาจกรรมการ เป็นต้น ทั้งนี้ที่ป ระชุมผู้ ถือหุ้ น ครั้งนี้ส ามารถมีมติเพิ่มทุนจด
ทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนหรือบุคคลอื่นได้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกันของ
บริษัทที่ควบนั้นได้มีมติดังกล่าวแล้วกรรมการชุดเดิมต้องส่งมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชีเอกสารและ
หลักฐานต่าง ๆ ให้แก่กรรมการชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมนั้นและยื่นคาขอจดทะเบียนควบ
เป็นบริษัทมหาชนจากัดต่อนายทะเบียน โดยบริษัทมหาชนจากัดที่ได้รับการจดทะเบียนควบเป็นบริษัท
ใหม่นั้นจะได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และความรับผิดของบริษัทเดิมทั้งหมดที่ควบเข้ากัน
อนึ่ง การจดทะเบียนเป็นบริษัทจากัดและบริษัทมหาชนจากัด นอกจากจะเกิดขึ้นได้ ๓
วิธีการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีกรณีที่กฎหมายเฉพาะได้กาหนดให้ องค์กรใดองค์กรหนึ่งมีสถานะเป็น
บริษัทจากัดหรื อบริษัทมหาชนจากัด ได้ เช่น พระราชบัญญัติ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
พ.ศ.๒๕๓๕ กาหนดให้ มีการจัดตั้งบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยมีสถานะเป็นนิติบุคคล
ประเภทบริษัทจากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
๒๕๔๒ กาหนดให้รัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นหุ้นและได้จัดตั้ง
เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจากัด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไปเป็น
องค์กรเอกชน เช่น รัฐวิสาหกิจเดิมคือการสื่อสารแห่งประเทศไทย แปรรูปเป็นบริษัท กสท.โทรคมนาคม
จากัด (มหาชน) หรือ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย แปรรูปเป็น บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
หรือ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย แปรรูปเป็นบริษัท อสมท จากัด (มหาชน) เป็นต้น

(๒) ผู้เริ่มก่อการ/ผู้เริ่มจัดตั้ง และผู้ถือหุ้น
“ผู้เริ่มก่อการ/ผู้เริ่มจัดตั้ง” คือ บุคคลธรรมดาชุดแรกที่มีความคิดเห็นเริ่มแรกตรงกันและ
อยากทาธุรกิจโดยมารวมตัวกันและร่วมลงทุนประกอบธุรกิจเพื่อแสวงหากาไรจากการประกอบธุรกิจนั้นแล้ว
นามาแบ่งปันกันตามสัดส่วนการลงทุนของแต่ละคน ซึ่งจะปรากฎรายชื่อของบุคคลดังกล่าวอยู่ในหนังสือ
บริคณห์สนธิ (หนังสือบริคณห์สนธิ คือ รายการที่กฎหมายกาหนดให้ผู้เริ่มก่อการหรือผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท
จะต้องกาหนดขึ้นแล้วนาไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน เช่น ชื่อบริษัท ที่ตั้งสานักงาน วัตถุประสงค์ จานวน
ทุนของบริษัท ชื่อและอาชีพของผู้เริ่มก่อการ/ผู้เริ่มจัดตั้ง เป็นต้น) โดยเมื่อจัดตั้งเป็นบริษัทแล้ว ผู้เริ่มก่อการ/
ผู้เริ่มจัดตั้ง ซึ่งเป็นผู้ลงทุนหรือผู้ร่วมทุนจะถูกเรียกชื่อเป็น “ผู้ถือหุ้น”ของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ามาร่วม
ลงทุนด้วยในภายหลังจากที่จัดตั้งบริษัทไปแล้วก็จะเรียกว่า “ผู้ถือหุ้น” ของบริษัทเช่นเดียวกัน

๙
(๒.๑) บริษัทจากัด ต้องมีผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ ๓ คน ขึ้นไป และต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ในตอนจัดตั้งบริษัทด้วย เมื่อบริษัทดาเนินกิจการไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นแล้วทาให้บริษัทมีผู้ถือหุ้น
เหลือน้อยกว่า ๓ คน อาจเป็นเหตุให้ศาลสั่งเลิกบริษัทได้ ดังนั้น บริษัทจากัดจึงต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย ๓ คน
เพื่อให้ครบองค์ประกอบของการเป็นบริษัทจากัด
(๒.๒) บริษัทมหาชนจากัด ต้องมีผู้เริ่มจัดตั้งตั้งแต่ ๑๕ คนขึ้นไป และต้องเป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัทหากภายหลังจัดตั้งเป็นบริษัทมหาชนจากัดแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นลดน้อยลงเหลือไม่ถึง ๑๕ คน ก็
เป็นเหตุให้ศาลสั่งเลิกได้เช่นเดียวกับบริษัทจากัด เว้นแต่กรณีที่บริษัทมหาชนจากัดเกิดขึ้นจากการแปร
สภาพจากบริษัทจากัดและมีผู้ถือหุ้นอยู่ไม่ถึง ๑๕ คน ก็ให้บริษัทมหาชนจากัดนั้นมีผู้ถือหุ้นตามจานวนที่มี
อยู่ได้โดยไม่ไปต้องกระจายหุ้นเพื่อให้บริษัทมีผู้ถือหุ้น ๑๕ คนได้ แต่จานวนผู้ถือหุ้นจะต้องไม่ลดลงไปจาก
เดิมทีเ่ คยมีอยู่ (คาวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๓๐๕/๒๕๔๑)

(๓) หุ้น ชนิดของหุ้น ประเภทของหุ้น การแปลงสภาพหุ้น
ในการลงทุนของผู้เริ่มก่อการ/ผู้เริ่มจัดตั้ง เริ่มแรกนั้นจะต้องกาหนดเงินทุนของบริษัทไว้
ในหนังสือบริคณห์สนธิด้วย โดยเงินทุนนั้นจะต้องมีการแบ่งออกเป็นหุ้ น ๆ ละเท่า ๆ กัน และต้องกาหนด
ชนิดของหุ้นไว้ด้วยว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น (ใบหุ้นของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น) หรือหุ้นผู้ถือ (ใบหุ้น
ของบริษัทจะไม่ได้ระบุชื่อผู้ถือหุ้น ถ้าผู้ใดถือใบหุ้นนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท) รวมทั้งจะต้องกาหนด
ด้วยว่าหุ้นของบริษัทจะเป็นประเภทใด เป็นหุ้นสามัญ (หุ้นสามัญ คือหุ้นที่มีสิทธิเท่าเทียมกัน) หรือ เป็นหุ้น
บุริมสิทธิด้วย (หุ้นบุริมสิทธิ คือหุ้นที่มีสิทธิที่แตกต่างออกไปจากหุ้นสามัญ ซึ่งอาจเป็นสิทธิที่ดีกว่าหรือ
ด้อ ยกว่า หุ้นสามัญก็ได้) โดยในส่วนการแปลงสภาพประเภทของหุ้น จากหุ้นบุริมสิทธิไปเป็นหุ้นสามัญนั้น
สามารถทาได้เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจากัดเท่านั้น ซึ่งหากจะให้แปลงสภาพหุ้นได้ จะต้อง
กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท การจะใช้สิทธิแปลงสภาพหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
(๓.๑) บริษัทจากัด หุ้นของบริษัท ต้องมีมูลค่าหุ้นไม่ต่ากว่าหุ้นละ ๕ บาท และเรียก
ชาระค่าหุ้นครั้งแรกไม่ต่ากว่า ๒๕% ของมูลค่าหุ้นที่กาหนดไว้ ชนิดของหุ้นมี ๒ ชนิด คือ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น
ในใบหุ้น และชนิดใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ (ไม่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นไว้ในใบหุ้นจะออกได้ต้องกาหนดไว้ในข้อบังคับ
และโอนกันได้ด้วยการส่งมอบใบหุ้น) หุ้นแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ กรณีมีหุ้น
บุริมสิทธิ สามารถกาหนดให้ออกเสียงได้มากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าหุ้นสามัญได้ เช่น ให้หุ้นบุริมสิทธิ
๑ หุ้นออกเสียงได้ ๑๐ เสียง หรือ หุ้นบุริมสิทธิ ๒๐ หุ้น ออกเสียงได้ ๑ เสียง เป็นต้น เมื่อบริษัทออกหุ้น
ประเภทใดแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทของหุ้นได้

๑๐
(๓.๒) บริษัทมหาชนจากัด หุ้นของบริษัทต้องมีมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นเท่ากัน ไม่กาหนด
ขั้นต่าของมูลค่าหุ้นไว้ และเรียกชาระค่าหุ้นครั้งเดียวเต็มมูลค่าหุ้นนั้น เป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นในใบหุ้น
เท่านั้น หุ้นแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ โดยทั่วไปในการออกเสียงให้หุ้นทุกหุ้น
มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ ๑ หุ้น ๑ เสียง ทั้งนี้ ในการออกหุ้นบุริมสิทธิจะมีข้อจากัดในเรื่องของสิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนที่ไม่สามารถกาหนดให้มีสิทธิออกเสียงได้ มากกว่าเสียงของหุ้นสามัญ เช่น ไม่สามารถ
กาหนดให้หุ้นบุริมสิทธิ ๑ หุ้นมีสิทธิออกเสียงได้ ๕ เสียง แต่บริษัทสามารถกาหนดให้ออกเสียงน้อยกว่าหุ้น
สามัญได้ เช่น สามารรถกาหนดให้หุ้นบุริมสิทธิ ๕ หุ้น มีสิทธิออกเสียงได้ ๑ เสียง และบริษัทสามารถออก
หุ้นบุริมสิทธิโดยให้มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้แต่ต้องกาหนดไว้ในข้อบังคับให้กระทาได้

(๔) คณะกรรมการและการประชุมคณะกรรมการ
ในการบริ หารจั ดการของบริ ษัท ผู้ ที่จะเป็ นตั วแทนในการดาเนิน กิจการของบริษั ท คื อ
“กรรมการ”ของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อทาหน้าที่ในการดาเนินธุรกิจ
และเมื่ อ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น กรรมการแล้ ว ก็ มี อ านาจหน้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม กฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น คณะกรรมการมีหน้าที่
ต้องจัดทางบการเงินและนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ การนาส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่ปรากฏชื่ออยู่
ในวันประชุมสามัญประจาปี หรือการส่งรายงานประจาปีของบริษัท ไปยังนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด เป็นต้น
(๔.๑) บริษัทจากัด ไม่ได้กาหนดจานวนกรรมการของบริษัทไว้แต่โดยทั่วไปบริษัทก็ต้อง
มีกรรมการเพื่อบริ หารกิจ การอย่ างน้อย ๑ คน เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัท คุณสมบัติตามระเบียบของ
สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางฯ กาหนดไว้ ว่าต้องเป็นบุคคลธรรมดามีอายุไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี ได้รับ
การเลื อ กตั้ ง จากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากหรื อ ได้ รั บ การเลื อ กตั้ ง จากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการกรณีเป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่าง และพ้นจากตาแหน่งกรรมการโดยการออก
ตามวาระ ลาออก ตาย ล้มละลาย ไร้ความสามารถ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก กรรมการคนใดคน
หนึ่งเป็นผู้นัดเรียกประชุมคณะกรรมการได้ และในการประชุมคณะกรรมการองค์ประชุมให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับหากไม่มีข้อบังคับถ้ามีกรรมการเกิน ๓ คน ต้องมีกรรมการเข้าประชุมอย่างน้อย ๓ คน จึงจะเป็น
องค์ป ระชุม มติของที่ป ระชุมให้ เป็น ไปตามข้อบังคับ หรือเสียงข้างมากตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์กรณีบริษัทไม่มีข้อบังคับ
(๔.๒) บริษัทมหาชนจากัด กาหนดให้มีกรรมการอย่างน้อย ๕ คน และไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และต้องเป็นบุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะ
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึง
ที่สุดในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทาโดยทุจริต ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ

๑๑
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่ ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีใช้คะแนน
เสียงสะสมหรือเสียงข้างมากตามลาดับตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
กรณีแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง และพ้นจากตาแหน่งกรรมการโดยการออกตามวาระ ลาออก ตาย ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก และศาลมีคาสั่ง ให้ออก
ประธานกรรมการเป็นผู้นัดเรียกประชุมคณะกรรมการและในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้า
ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดหรือตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับจึงเป็นองค์
ประชุม มติที่ประชุมให้เป็นไปตามเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ ประชุมมีสิทธิออกเสียงอีก
หนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(๕) การนัดเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น
หน้ า ที่ ห ลั ก ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ของคณะกรรมการของบริ ษั ท คื อ ต้ อ งจั ด ให้ มี ก าร
ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น อย่ างน้ อยปี ละ ๑ ครั้ ง ภายใน ๔ เดื อนนั บแต่ วั นสิ้ นรอบปี บั ญชี ของบริ ษั ท ซึ่ งเรี ยกว่ า
“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี” เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและลงมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ภายในบริษัท
เช่น รายงานผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาและแผนงานการดาเนินการในปีต่อไป การพิจารณาอนุมัติงบ
การเงิน การจัดสรรกาไรและจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง
ออกตามวาระ การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น และในระหว่างปีคณะกรรมการสามารถก็นัดเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นได้เมื่อมีกรณีจาเป็นหรือมีวาระพิจารณาที่ต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ ซึ่งการ
ประชุมคราวอื่นที่นอกเหนือจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี จะเรียกว่า “การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น”
เช่น การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม การเพิ่มทุน การลดทุน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การแก้ไขข้อบังคับ
เป็นต้น ทั้งนี้ ก่อนการนัดเรียกประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการต้องประชุมร่วมกันเพื่อมีมติในรายละเอียด
เกี่ยวกับวาระการประชุม ผู้ถือหุ้น วันเวลา และสถานที่ประชุม (กรณีเป็นบริษัทมหาชนจากัดต้องมีความเห็น
ของคณะกรรมการ) และต้องจัดส่งหนังสือนัดเรียกประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามที่
กฎหมายกาหนด
(๕.๑) บริษัทจากัด การนัดเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ หรือให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติอนุมัติเรื่องทั่ว ๆ ไปที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงซึ่งเรียกว่า “มติธรรมดา” ให้บริษัทส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและโฆษณาการ
นัดเรียกประชุมในหนังสือพิมพ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน แต่ในกรณีที่ต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลง
มติอนุมัติเรื่องที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนซึ่งเรียกว่า “มติพิเศษ” ให้บริษัทส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
และโฆษณาการนัดเรียกประชุมในหนังสือพิมพ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ทั้งนี้ หากบริษัทมีข้อบังคับระบุ

๑๒
ให้ใช้คะแนนเสียงมากกว่าทั้งในกรณีมติธรรมดาและมติพิเศษตามที่กล่าวข้างต้นก็ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับ
กาหนด สาหรับองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น การประชุมจะต้องมีผู้ถือหุ้นมาประชุมร่วมกันตั้งแต่ ๒
คนขึ้นไป และนับจานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของทุนของบริษัทจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ถ้าบริษัทมี
ข้อบังคับกาหนดจานวนคนและจานวนหุ้นที่เข้าประชุมไว้มากกว่าที่กล่าวข้างต้น ก็ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับ
กาหนด
(๕.๒) บริษัทมหาชนจากัด การนัดเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในทุก ๆ ครั้ง ไม่ว่าจะเป็นกรณี
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติโดยต้องใช้คะแนนเสียงมากน้อยเพียงใดก็ตาม ให้บริษัทส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
ผู้ถือหุ้นล่ว งหน้าไม่น้ อยกว่า ๗ วัน และโฆษณาในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกัน ๓ วันล่ว งหน้าก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่า ๓ วัน ยกเว้นข้อบังคับของบริษัทกาหนดระยะเวลาการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้มากกว่า
๗ วัน ก็ให้เป็นไปตามข้อบังคับโดยหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องเสนอรายละเอียดตามสมควร และระบุ
ให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้ง ต้องมีความเห็นของคณะกรรมการใน
ทุกวาระ ทั้งนี้ องค์ประชุมของบริษัทมหาชนจากัดนั้น ต้องมีทั้งจานวนคนและจานวนหุ้น กล่าวคือ ต้องมี
ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๒๕ คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

(๖) กรณีผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
เมื่อผู้ ถือหุ้ น คนหนึ่ ง หรือหลายคนรวมตัว กันและถือหุ้ นในสั ดส่ ว นได้ตามที่กฎหมาย
กาหนด มีสิทธิที่จะทาหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลหรือ
ความประสงค์ที่ต้องการให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือร้องขอดังกล่าวด้วย คณะกรรมการมีหน้าที่ต้อง
จั ด การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ตามที่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น ร้ อ งขอนั้ น หากคณะกรรรมการไม่ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธินัดเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเองได้ ดังนี้
(๖.๑) บริษัทจากัด ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิร้องขอให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นต้อง
ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ๒๐% ของจานวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้น
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นยื่นคาร้อง หากคณะกรรมการไม่จัด ประชุมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ผู้ถือหุ้นมีสิทธินัดเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเองได้
(๖.๒) บริษัทมหาชนจากัด ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิร้องขอให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า ๑๐% ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท คณะกรรมการต้องจัดประชุม
ผู้ถือหุ้นภายใน ๔๕ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือคาร้อง หากคณะกรรมการไม่จัด ประชุมภายในกาหนดเวลา
ดั ง กล่ า ว ผู้ ถื อ หุ้ น มี สิ ท ธิ นั ด เรี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เองได้ ภายใน ๔๕ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ค รบก าหนดที่ ใ ห้
คณะกรรมการจัดประชุม

๑๓

(๗) การกาหนดข้อบังคับของบริษัท
ข้อบังคับของบริษัท ถือว่าเป็นหัวใจสาคัญในการบริหารจัดการของบริษัท เปรียบเสมือน
กฎเกณฑ์ กติกา ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ และบริษัท ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กาหนด
ไว้ในข้อบังคับนั้น ทั้งนี้เนื่องจากข้อบังคับของบริษัททุกบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การที่บริษัทนาเรื่องที่กฎหมายกาหนดไว้แล้วมาระบุไว้ในข้อบังคับอีกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้น กรรมการ ได้รับ
ทราบก็ จ ะเป็ น เรื่ อ งที่ ดี หรื อ น าเรื่ อ งที่ ไ ด้ ต กลงและมี ม ติ หรื อ ข้ อ ก าหนดที่ ส าคั ญ ส าหรั บ ไว้ ใ ช้ ใ นการ
ดาเนินการหรือบริหารงานเพื่อให้คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นปฏิบัติในเรื่องนั้น ๆ ให้เป็นที่รับรู้กันไว้ เพื่อให้
ทุกคนรวมถึงผู้ที่จะเข้าร่วมลงทุนหรือผู้ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท รับทราบไว้ก็จะเป็นเรื่องที่ดี ซึ่ง
ในการกาหนดข้อบังคับควรจะระบุให้ชัดเจน ไม่ควรระบุคลุมเครือหรือต้องให้ มีการตีความ และข้อกาหนด
ดังกล่าวจะต้องไม่ขัดกฎหมาย ไม่ขัดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วย เช่น การ
กาหนดสิทธิและสภาพของหุ้นบุริมสิทธิ การกาหนดในเรื่ององค์ประชุมของคณะกรรมการและการประชุม
ผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียงและมติของที่ประชุม วิธีการเลือกตั้งกรรมการ การพ้นจากตาแหน่งกรรมการ
การจ่ ายเงิน ปั น ผลหรื อหุ้ น ปั น ผล เป็ น ต้น ทั้งนี้กรณีที่เป็นบริษัทจากัด บริษั ทจะไม่มีข้อบังคับก็ได้โ ดย
คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น ก็จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ถ้าเป็น
บริษัทมหาชนจากัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.๒๕๓๕ กาหนดให้ทุกบริษัทต้องมีข้อบังคับ
ของบริษัท
(๗.๑) บริษัทจากัด กฎหมายไม่ได้กาหนดให้บริษัทจากัดต้องมีข้อบังคับ กรณีบริษัทไม่มี
ข้อบังคับก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒
หุ้นส่วนและบริษัท
(๗.๒) บริษัทมหาชนจากัด กฎหมายกาหนดให้ทุกบริษัทต้องมีข้อบังคับ และต้องไม่ ขัด
กับกฎหมาย ไม่ขัดกับหนังสือบริคณห์สนธิ ไม่เป็นการกีดกันมิให้ผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการ และต้องกาหนดใน
เรื่องการออกหุ้นการโอนหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น จานวนและวิธีการเลือกกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการ การพ้น จากตาแหน่ง การบั ญชี การเงิน การสอบบัญชี การออกหุ้ นบุริมสิ ทธิ การแปลงหุ้ น
บุริมสิทธิ (ถ้ามี) เป็นต้น

(๘) การเพิ่มทุน
การเพิ่มทุนของบริษัทจากัดและบริษัทมหาชนจากัด จะกระทาได้ก็โดยการออกหุ้นใหม่
เท่านั้น ไม่สามารถเพิ่มทุนโดยการเพิ่มมูลค่าหุ้นได้ เหตุปัจจัยในการเพิ่มทุนอาจเนื่องจากบริษัทต้องการ
เงินทุนเพื่อนามาขยายกิจการหรือลงทุนในธุรกิจใหม่เพิ่มเติม การเพิ่มทุนจึงทาให้บริษัทมีเงินทุนไปใช้โดยไม่
ต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินที่ต้องเสียดอกเบี้ยเงินกู้เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ได้

๑๔
(๘.๑) บริ ษัท จ ากัด โดยทั่ ว ไปของบริษั ทจากัดเมื่อที่ป ระชุมผู้ ถือหุ้ น มีมติพิเศษด้ว ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ม าประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้
อนุมัติให้เพิ่มทุน คณะกรรมการก็มีหน้าที่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน หาก
ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ซื้อตามสิทธิที่ได้รับคณะกรรมการก็สามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่น ที่ต้องการซื้อ
เกินสิทธิของตนเองได้ หรือคณะกรรมการจะรับซื้อไว้เองก็ได้
(๘.๒) บริษัทมหาชนจากัด ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่นั้นจะต้องได้รับ อนุมัติ
จากที่ป ระชุมผู้ ถือหุ้ น ด้ว ยคะแนนเสี ย งไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องมีมติการจัดสรรหุ้นด้วยว่าหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่นั้น จะเสนอ
ขายให้กับกลุ่มบุคคลใดและเป็นจานวนหุ้นเท่าใดให้ชัดเจน เช่น จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จานวน
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น มูลค่าหุ้นละ ๑ บาท เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ออกใหม่จานวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น มูลค่าหุ้นละ ๑ บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
กรณีมีหุ้นเหลือจากการจาหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนแล้วให้นาหุ้นนั้น เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมราย
อื่นที่เสนอซื้อเกินสิทธิของตนเอง เป็นต้น
(๙) การลดทุน
การลดทุนของบริษัทอาจมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นได้หลายอย่าง เช่น บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียน
มากเกิน ความจ าเป็ น ที่จ ะน าไปใช้ในกิจ การและประสงค์จะคืนทุนกลั บไปยังผู้ถือหุ้ น หรือ บริษัทมีผ ล
ประกอบการขาดทุนต้องการล้างผลขาดทุนเพื่อในอนาคตหากบริษัทมีกาไรจะได้สามารถจ่ายเงินปันผ ล
ให้กับผู้ถือหุ้นได้เร็วขึ้นกว่าที่จะต้องนากาไรดังกล่าวไปล้างผลขาดทุนก่อนและถ้ายังมีกาไรเหลืออยู่หลังจาก
จัดสรรเป็นทุนสารองแล้วจึงจะสามารถนาไปจ่ายเงินปันผลได้ต่อไป ซึ่งในการลดทุนเพื่อล้างผลขาดทุนของ
บริษัทนี้จะไม่มีการคืนเงินทุนให้กับผู้ถือหุ้น
(๙.๑) บริษัทจากัด การลดทุนต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และใน
การลดทุนดังกล่าวบริษัทจะลดทุนลงจานวนเท่าใด ไม่ว่าจะเป็นการลดจานวนหุ้นให้น้อยลงหรือลดมูลค่าหุ้น
ให้ต่าลงก็ได้ แต่เมื่อลดทุนจานวนดังกล่าวจะต้องยังคงมีทุนของบริษัทคงเหลือไม่ต่ากว่า ๑ ใน ๔ ของทุน
ปัจจุบันก่อนที่จะลดทุน เนื่องจากการลดทุนดังกล่าวจะมีผลกระทบต่ อเจ้าหนี้ของบริษัทในการที่จะได้รับ
ชาระหนี้ ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อให้สิทธิเจ้าหนี้คัดค้าน หากมีเจ้าหนี้คัดค้านก็จะต้อง
ชาระหนี้ก่อนหรือวางประกันหนี้ก่อนจึงจะลดทุนได้
(๙.๒) บริษัทมหาชนจากัด การลดทุนต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือ หุ้นด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และในการลดทุนดังกล่าวบริษัทจะลดทุนลงจานวนเท่าใด ไม่ว่าจะเป็นการลดจานวนหุ้นให้น้อยลงหรือลด

๑๕
มูลค่าหุ้นให้ต่าลงก็ได้ แต่เมื่อลดทุนจานวนดังกล่าวจะต้องยังคงมีทุนของบริษัทคงเหลือไม่ต่ากว่า ๑ ใน ๔
ของทุนปัจจุบันก่อนที่จะลดทุน เว้นแต่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมแล้วได้มีการนาทุนสารองต่าง ๆ ไปชดเชย
ผลขาดทุนสะสมนั้นแล้วก็ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจะลดทุนโดยนาส่วนทุนที่ลดนั้นไปล้างขาดทุน
สะสมแล้วทาให้ทุนที่เหลือต่ากว่าหนึ่งในสี่กส็ ามารถทาได้
(๑๐) เงินปันผล หุ้นปันผล ระยะเวลาการจ่ายปันผล
เมื่อบริษัทประกอบกิจการหรือดาเนินการแล้วมีกาไร บริษัทสามารถนาผลกาไรดังกล่าวมา
จ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนของบริษัทได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท หากบริษัทได้มี
การจ่ายเงินหรือแจกเงินใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้น เงินที่ผู้ถือหุ้นได้รับนั้นก็ถือว่าเป็นการได้รับ
เงินปันผลด้วย ยกเว้นเป็นการจ่ายเงินคืนค่าหุ้น ทั้งนี้ ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลหากยังมีผลประกอบการ
ขาดทุน โดยปกติในการประชุมสามัญประจาปีจะมีการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ซึ่งบริษัทใดประกอบ
กิจการเจริญรุ่งเรืองดีมีผลกาไรคณะกรรมการก็ควรนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน
ปั นผล หรื อในระหว่างปี ถ้ าคณะกรรมการเห็ นว่า บริ ษัทมี กาไรมากพอที่ จะจ่ ายปันผลได้ ก็ไ ม่ต้ องรอให้
ครบรอบปีบั ญชี คณะกรรมการสามารถจ่ายปันผลระหว่างปี ให้กับผู้ถือหุ้ น ได้ เรียกว่า การจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล
(๑๐.๑) บริษัทจากัด การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในทุก ๆ ครั้งที่จ่ายเงินปันผล
บริษัทต้องจัดสรรเงินกาไรอย่างน้อยร้อยละ ๕ ของผลกาไรเพื่อเก็บไว้เป็นทุนสารองของบริษัทจนกว่าทุน
สารองนี้จะมีจานวนถึงร้อยละ ๑๐ ของจานวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้นหรือเป็นไปตามที่ข้อบังคับ
กาหนด สาหรับบริษัทจากัดการจ่ายปันผลจ่ายได้เฉพาะที่เป็นเงินสดเท่านั้น และเมื่อมีมติให้จ่ายเงินปันผลใน
ครั้งใดแล้ว บริษัทมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน ๑ เดือนนับแต่วันที่มีมติ
(๑๐.๒) บริษัทมหาชนจากัด ในทุกปีที่บริษัทมีกาไร บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ
ประจ าปีจ านวนร้อยละ ๕ หักออกด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) เก็บไว้เป็นทุนส ารองของบริษัท
จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของทุนจดทะเบียน หรือตามที่ข้อบังคับกาหนดไว้
มากกว่านั้น บริษัทมหาชนจากัดจะจ่ายปันผลเป็นเงินสด หรือจ่ายเป็นหุ้นปันผลก็ได้ ในกรณีบริษัทจ่ายปัน
ผลเป็นหุ้นจะต้องนาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะกระทาได้เมื่อบริษัท
มีข้อบังคับกาหนดให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และเมื่อมีมติให้จ่ายเงินปันผลบริษัทมีหน้าที่ต้องจ่าย
ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน ๑ เดือนนับแต่วันที่มีมติ
(๑๑) การแปลงหนี้เป็นทุน
เมื่อบริษัทได้ดาเนินกิจการแล้วเกิดหนี้สินและมีเจ้าหนี้ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องชาระหนี้
ตามจานวนที่เป็นหนี้นั้น ตามหลักกฎหมายทั่วไปทั้งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.๒๕๓๕ บัญญัติในเรื่องการชาระค่าหุ้นของบริษัทโดยห้ามผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้นที่

๑๖
เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทนาหนี้มาชาระเป็นค่าหุ้น หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่า ห้ามหักกลบลบหนี้ กับบริษัทในการ
ชาระค่าหุ้น แต่ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๔ ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.๒๕๓๕ ให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่ผันแปร จึงแก้ไขให้ บริษัทมหาชนจากัดสามารถใช้ประโยชน์จาก
หนี้โดยให้บริษัทมหาชนจากัดที่ มีการปรับโครงสร้างหนี้ กับเจ้าหนี้ สามารถออกหุ้นใหม่เพื่อชาระหนี้แก่
เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนโดยต้องนาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
(๑๑.๑) บริ ษัท จ ากั ด ในการเรีย กช าระค่า หุ้ นของบริ ษัทจ ากัดนั้ น หุ้ นทุก ๆ หุ้ น
จะต้องชาระค่าหุ้นเป็นเงินจนเต็มมูลค่าหุ้น เว้นแต่เป็นหุ้นที่ออกให้เสมือนหนึ่งว่าได้ใช้เป็นเงินแล้วเพื่อตอบ
แทนคุณแรงงานหรือตอบแทนทรัพย์สินที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้นนั้นได้ใช้แรงงานไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่
บริษัทหรือได้ให้ทรัพย์สินอย่างใดแก่บริษัทโดยจะต้องแถลงไว้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนและกาหนด
จานวนหุ้นที่ตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นคนนั้น แต่ทั้งนี้ บริษัทจากัดและเจ้าหนี้ของบริษัทไม่สามารถตกลงกัน
ให้นาหนี้มาชาระเป็นค่าหุ้นได้ หรือ บริษัทจากัดไม่อาจออกหุ้นใหม่เพื่อชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้
(๑๑.๒) บริ ษัทมหาชนจากั ด การช าระค่าหุ้ นของบริษัทมหาชนจากัดผู้ จองหุ้ น
จะต้องชาระเป็นเงินครั้งเดียวเต็มมูลค่าหุ้น เว้นแต่เป็นหุ้นที่ออกให้เสมือนหนึ่งว่าได้ชาระเงินค่าหุ้นเต็ม
มู ล ค่ า แล้ ว เพื่ อ ตอบแทนที่ บุ ค คลนั้ น ได้ ใ ห้ ท รั พ ย์ สิ น หรื อ ให้ ใ ช้ ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นงานวรรณกรรม ศิ ล ปะ หรื อ
วิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจาลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือให้
ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์ แต่เนื่องจากได้แก้ไข
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔ กาหนดให้บริษัทมหาชนจากัดที่มีหนี้สินแล้ว
ไม่สามารถชาระหนี้ที่เป็นเงินให้กับเจ้าหนี้ได้ เสนอให้เจ้าหนี้ที่ประสงค์จะร่วมลงทุนกับบริษัทรับชาระหนี้ที่
เป็นหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทแทนการชาระด้วยเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่น โดยจัดทาโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยหนี้ของเจ้าหนี้ที่ประสงค์เข้าร่วม
โครงการแปลงหนี้เป็นทุนนี้จะต้องเป็นหนี้ที่มีหลักฐานและกาหนดจานวนเงินได้โดยแน่นอน บริษัทต้อง
นาเสนอโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะต้องระบุ
เหตุ ผ ล ผลดี ผลเสี ย และประโยชน์ ที่ จะได้ รั บ สรุ ป รายการย่อ ของงบการเงิน รายการที่ ส าคั ญ เช่ น
สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้ น รายได้ กาไรขาดทุน ของปีที่ทาโครงการและสามปีย้อนหลัง รายชื่อ
เจ้าหนี้ที่ประสงค์จะรับชาระหนี้ด้วยหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ราคาของหุ้นและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนด
ราคาหุ้นนั้นด้วย

๑๗
(๑๒) การซื้อหุ้นคืน
โดยหลักทั่วไปของบริษัทจำกัดและบริษัทมหำชนจำกัดนั้น ห้ำมบริษัทเป็นเจ้ำของหุ้น
หรื อรั บ จ ำน ำหุ้ น ของตนเอง แต่ด้ว ยสภำวะทำงเศรษฐกิจ ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๔ ที่ผั นแปรส่ งผลต่อกำร
บริหำรงำนของบริษัทมหำชนจำกัดและเพื่อเป็นกำรช่วยฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภำพของตลำดทุนในประเทศ
ประกอบกับเพื่อเป็นแรงจูงใจนักลงทุน จึงได้มีกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ ให้
บริษัทมหำชนจำกัดสำมำรถซื้อหุ้นคืนได้และถือหุ้นของตนเองได้ในช่วงระยะเวลำหนึ่ง แต่ต้องจำหน่ำยหุ้นที่
ถือไว้ออกไปหำกจำหน่ำยไม่ได้หรือจำหน่ำยไม่หมด บริษัทต้องดำเนินกำรลดทุนในส่วนที่บริษัทถือไว้
(๑๒.๑) บริษัทจำกัด ด้วยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ได้กำหนดห้ำมบริษัท
จำกัดเป็นเจ้ำของหุ้นหรือถือหุ้นของตนเองหรือรับจำนำหุ้นของตนเอง ดังนั้น บริษัทจำกัดจึงไม่สำมำรถที่จะ
ซื้อหุ้นของตนเองจำกผู้ถือหุ้นและถือหุ้นในนำมของบริษัทจำกัดเองได้
(๑๒.๒) บริษัทมหำชนจำกัด ในปี พ.ศ.๒๕๔๔ ได้มีกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ ได้มีบทยกเว้นทำให้บริษัทมหำชนจำกัดสำมำรถถือหุ้นของบริษัทตนเองได้ ด้วย
กำรซื้อหุ้นที่บริษัทได้ขำยให้กับผู้ถือหุ้นไปโดยซื้อคืนมำถือไว้ชั่วระยะเวลำหนึ่ง เนื่องจำกเหตุผล ๒ ประกำร
คือ (1) เมื่อมีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขข้อบังคับแล้วมีผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นที่แก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในกำรรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็น
ว่ำตนไม่ได้รับควำมเป็นธรรม บริษัทสำมำรถเสนอขอซื้อหุ้นจำกผู้ถือหุ้นรำยที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับกำร
แก้ไขข้อบั งคับ นั้น และ(๒) กรณีที่บริ ษัทมีกำไรสะสมและสภำพคล่องส่วนเกินและต้องกำรบริหำรทำง
กำรเงิน บริษัทสำมำรถซื้อหุ้นคืนได้ซึ่งกำรซื้อหุ้นคืนนั้นจะต้องไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหำทำงกำรเงิน
ทั้งนี้ ทั้ง ๒ กรณีดังกล่ำวหุ้นที่บริษัทซื้อคืนกลับมำและถืออยู่ ในขณะนั้นบริษัทไม่สำมำรถนำมำนับรวมเป็น
องค์ประชุมในกำรประชุมผู้ถือหุ้นและไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในกรณีที่มีกำรจ่ำยเงินปันผล อีกทั้งเมื่อ
ซื้อคืนกลับมำแล้วมีหน้ำที่ต้องจำหน่ำยหุ้นที่ซื้อคืนออกไปด้วยตำมระยะเวลำที่บริษัทประกำศกำหนดหรือ
ตำมโครงกำร หำกไม่จำหน่ำยภำยในกำหนดเวลำที่กำหนดไว้บริษัทจะต้องดำเนินกำรลดทุนตัดหุ้นส่วนที่ยัง
ไม่จำหน่ำยหรือจำหน่ำยไม่หมดด้วย
(๑๓) การเลิกและเสร็จชาระบัญชี
บริ ษัทจ ากัดและบริ ษัทมหาชนจากัด เมื่อได้จัดตั้งเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายแล้ ว
สามารถดาเนินการประกอบธุรกิจ มีอานาจหน้าที่ และความรับผิดตามกฎหมาย ดังนั้นเมื่อกรรมการหรือ
ผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้ถือหุ้น ไม่ประสงค์จะประกอบธุรกิจในนามบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดแล้ว
หรือมีเหตุที่จะต้องเลิกตามที่กฎหมายกาหนด ก็จะต้องมีผู้ชาระบัญชี ที่มีหน้าที่ชาระสะสางจัดการทรัพย์สิน
หนี้สินของนิติบุคคลนั้ น เพื่อให้บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดนั้นสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมาย

๑๘
(๑๓.๑) บริษัทจำกัด ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ได้กำหนดเหตุแห่งกำรเลิก
บริษัทจำกัดไว้หลำยกรณี คือ กำหนดเหตุเลิกไว้ในข้อบังคับ หรือกำหนดเวลำเลิกไว้ตั้งแต่ตอนตั้งบริษัท
หรือกำหนดตั้งบริษัทขึ้นเพื่อกระทำกิจกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งไว้และกิจกำรนั้นเป็นผลสำเร็จ แล้ว หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้เลิกบริษัท หรือเมื่อบริษัทถูกศำลสั่งให้ล้มละลำย หรือศำลสั่งให้เลิกบริษัท ซึ่งเมื่อ
ได้มีกำรเลิ กแล้วจะต้องมีกำรตั้งผู้ชำระบัญชี เพื่อทำหน้ำที่สะสำงกิจกำรที่ค้ำงให้เสร็จสิ้น เก็บรวบรวม
ทรัพย์สินหรือขำยทรัพย์สิน รับชำระหนี้จำกลูกหนี้และชำระหนี้ให้กับเจ้ำหนี้ โดยผู้ชำระบัญชีมีหน้ำที่จัดทำ
รำยงำนกำรชำระบัญชีทุกระยะสำมเดือน หำกมีทรัพย์สินเหลือให้แบ่งคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นตำมสัดส่วนกำร
ลงทุน และเมื่อชำระสะสำงกิจกำรเสร็จสิ้นก็มีหน้ำที่เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติกำรเสร็จชำระบัญชี โดย
เมื่อที่ประชุมอนุมัติกำรเสร็จชำระบัญชีและนำยทะเบียนได้รับจดทะเบียนบริษัทนั้นก็สิ้น สภำพกำรเป็นนิติ
บุคคลตำมกฎหมำย
(๑๓.๒) บริษัทมหำชนจำกั ด พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ ได้
กำหนดเหตุแห่งกำรเลิกไว้ คือ ที่ประชุมลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ ๓ ใน ๔ ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ศำลสั่งให้บริษัทล้มละลำย ศำลมีคำสั่งให้เลิก
บริษัท ซึ่งเมื่อได้มีกำรเลิกแล้วจะต้องมีกำรตั้งผู้ชำระบัญชี เพื่อทำหน้ำที่ชำระสะสำงกิจกำรที่ค้ำงให้เสร็จสิ้น
เก็บรวบรวมทรัพย์สินหรือขำยทรัพย์สิน รับชำระหนี้จำกลูกหนี้และชำระหนี้ให้กับเจ้ำหนี้ โดยผู้ชำระบัญชีมี
หน้ำที่จัดทำรำยงำนกำรชำระบัญชีทุกระยะสำมเดือน หำกมีทรัพย์สินเหลือ อยู่ให้แบ่งคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้น
ตำมสัดส่วนกำรลงทุน และเมื่อชำระสะสำงกิจกำรเสร็จสิ้นก็มีหน้ำที่เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติกำรเสร็จ
ชำระบัญชี โดยเมื่อที่ประชุมอนุมัติกำรเสร็จชำระบัญชีและนำยทะเบียนได้รับจดทะเบียนบริษัทนั้นก็สิ้ น
สภำพกำรเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำย
ทั้งนี้ ในกำรเลิกบริษัทจำกัดและบริษัทมหำชนจำกัด ส่วนใหญ่จะเป็นกำรเลิกด้วยเหตุ
ที่ป ระชุ มผู้ ถื อหุ้ น ได้ ล งมติใ ห้ เลิ ก บริ ษัท และตั้ งผู้ ช ำระบั ญ ชี เ พื่ อช ำระสะสำงบั ญชี สิ นทรัพ ย์ และหนี้ สิ น
จนกระทั่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติกำรเสร็จชำระบัญชีและนำยทะเบียนรับจดทะเบียนเสร็จกำรชำระบัญชี
เป็นอันสิ้นสภำพกำรเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำย
อนึ่ง กำรเปรียบเทียบสำระสำคัญและข้อแตกต่ำงของบริษัทจำกัดและบริษัทมหำชนจำกัด
ตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น ผู้จัดทำได้นำเนื้อหำที่สำคัญจัดทำเป็นตำรำงเปรียบเทียบพร้อมระบุเลขมำตรำของ
กฎหมำยที่กำหนดไว้ในแต่ละเรื่องเพื่อให้ผู้ที่สนใจสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป ดังปรำกฏตำม
ตำรำงเปรียบเทียบที่แนบท้ำยเอกสำรฉบับนี้
****************************************************************
รชนีกร ดาเด่นงาม
กรกฎาคม ๒๕๖๒

1

ตารางเปรียบเทียบสาระสาคัญของบริษัทจากัดและบริษัทมหาชนจากัด
ผู้เริ่มก่อการ/ผู้เริ่มจัดตั้ง และผู้ถือหุ้น
รายการ
ผู้เริ่มก่อการ/ผู้เริ่มจัดตั้ง
ผู้ถือหุ้น

บริษัทจากัด
บุคคลธรรมดาตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป
ไม่น้อยกว่า ๓ คน

ป.พ.พ.
มาตรา ๑๐๙๗
มาตรา ๑๑๐๐

บริษัทมหาชนจากัด
บุคคลธรรมดาตั้งแต่ ๑๕ คนขึ้นไป
ไม่น้อยกว่า ๑๕ คน

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ
มาตรา ๑๖
มาตรา ๑๗

บริษัทมหาชนจากัด

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ

หุ้น ชนิดของหุ้น ประเภทของหุ้น การแปลงสภาพหุ้น
รายการ
หุ้น
- มูลค่าหุ้น

บริษัทจากัด

ป.พ.พ.

ไม่ต่ากว่า ๕ บาท

มาตรา ๑๑๑๗

มีมูลค่าเท่ากันทุกหุ้น ไม่ก่าหนดขั้นต่า

มาตรา ๕๐

เรียกช่าระครั้งแรก ไม่น้อยกว่า ๒๕%
ของมูลค่าหุ้น

มาตรา ๑๑๐๕
วรรคสาม

เรียกช่าระเต็มมูลค่าหุ้นในครั้งเดียว

มาตรา ๕๔

- การเสนอขายหุ้ น ใน เสนอขายหุ้นในราคาต่ากว่ามูลค่าหุ้นไม่ได้
ราคาต่ากว่ามูลค่าหุ้น

มาตรา ๑๑๐๕
วรรคแรก

เสนอขายหุ้นต่ากว่ามูลค่าหุ้นได้ในกรณีทีบริษัท
ด่าเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีและมีผล
ประกอบการขาดทุนและได้รับมติทีประชุมผู้ถือหุ้น

มาตรา ๕๒

- ระยะเวลาในการออก ต้องออกใบหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นแต่ไม่ได้
ใบหุ้น
ก่าหนดระยะเวลาไว้

มาตรา ๑๑๒๗

ต้องออกใบหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น ภายใน ๒ เดือนนับ
แต่วันจดทะเบียนหรือวันเพิมทุนช่าระแล้ว

มาตรา ๕๕

- การเรียกช่าระค่าหุ้น

ชนิดของหุ้น

ชนิดระบุชือผู้ถือหุ้น และ
ชนิดออกให้แก่ผู้ถือใบหุ้นนั้น

มาตรา ๑๑๒๘

ชนิดระบุชือผู้ถือหุ้น (ชนิดเดียว)

มาตรา ๕๖

ประเภทของหุ้น

หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ

มาตรา ๑๑๐๘

หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ

มาตรา ๓๕

การแปลงสภาพหุ้น

ไม่สามารถเปลียนแปลงสภาพประเภทของ
หุ้นได้

มาตรา ๑๑๔๒

หุ้นบุริมสิทธิสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้
โดยก่าหนดไว้ในข้อบังคับ

มาตรา ๓๐ (๖)
มาตรา ๖๕

2
คณะกรรมการและการประชุมคณะกรรมการ
รายการ
คณะกรรมการ
- จ่านวนกรรมการ

บริษัทจากัด
ไม่มีก่าหนดจ่านวนกรรมการ

ป.พ.พ.

บริษัทมหาชนจากัด

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ

มาตรา ๑๑๕๐ ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า ๕ คน

มาตรา ๖๗

- คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ที จะ บุคคลธรรมดา อายุไม่ต่ากว่า ๑๒ ปี
ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ (ตามระเบียบส่านักงานทะเบียนหุ้นส่วน
เป็นกรรมการ
บริษัทกลางฯ ข้อ ๔๙), ไม่เป็นบุคคล
ล้มละลาย, ไร้ความสามารถ

มาตรา ๑๑๕๔ บุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยรับ
โทษจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึงทีสุดในความผิดเกียวกับ
ทรัพย์ทีได้กระท่าโดยทุจริต ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก
หรือปลดออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของ
รัฐฐานทุจริตต่อหน้าที

มาตรา ๖๘

- วิธีการเลือกตั้งกรรมการ - เลือกตั้งโดยทีประชุมผู้ถือหุ้น
มติเป็นไปตามทีก่าหนดไว้ในข้อบังคับ
หรือเสียงข้างมาก ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๑๐๘ - เลือกตั้งโดยทีประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการเลือกเป็นไป
มาตรา ๑๑๐๙
ตามทีก่าหนดไว้ในข้อบังคับ เช่น ใช้วิธีแบบคะแนน
มาตรา ๑๑๕๑
เสียงสะสม หรือเป็นไปคะแนนเสียงทีได้รับเรียงล่าดับ
มาตรา ๑๑๙๐
ซึงขึ้นอยู่กับข้อบังคับของบริษัทก่าหนดไว้
มาตรา ๑๑๙๓
(แบบคะแนนเสียงสะสม คือ น่าจ่านวนหุ้นคูณด้วย
จ่านวนกรรมการทีจะเลือกตั้งในครั้งนั้น นับเป็น
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น เพือใช้ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการโดยสามารถแบ่งคะแนนเสียงให้
บุคคลใดมากน้อยเพียงใดก็ได้)

มาตรา ๗๐

มาตรา ๑๑๕๕ - เลือกตั้งโดยทีประชุมคณะกรรมการ
มาตรา ๑๑๖๑
เฉพาะกรณีต่าแหน่งกรรมการว่างลง มติต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓/๔ ของกรรมการทียัง
เหลืออยู่

มาตรา ๗๕

- เลือกตั้งโดยทีประชุมคณะกรรมการ
เฉพาะกรณีต่าแหน่งกรรมการว่างลง
มติเป็นไปตามทีก่าหนดไว้ในข้อบังคับ
หรือตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์

3
รายการ
- การพ้นจากต่าแหน่ง
กรรมการ

บริษัทจากัด
-

ออกตามวาระ
ลาออก
ตาย
ล้มละลาย, ไร้ความสามารถ
ทีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

การประชุมคณะกรรมการ กรรมการคนหนึงคนใดจะนัดเรียกให้มี
การประชุมคณะกรรมการเมือใดก็ได้

ป.พ.พ.
มาตรา ๑๑๕๑
มาตรา ๑๑๕๒
มาตรา ๑๑๕๓/๑
มาตรา ๑๑๕๔

-

บริษัทมหาชนจากัด

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ

ออกตามวาระ
ลาออก
ตาย
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๘
ทีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
ศาลมีค่าสังให้ออก

มาตรา ๗๑
มาตรา ๗๒
มาตรา ๗๖

มาตรา ๑๑๖๒ ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย ๓
เดือนต่อครั้ง

มาตรา ๗๙

- ระยะเวลาการนัดเรียก

ไม่มีก่าหนดระยะเวลานัดไว้ในกฎหมาย
หรือเป็นไปตามทีก่าหนดไว้ในข้อบังคับ

- ไม่มี -

ส่งหนังสือล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๗ วัน
เว้นแต่จ่าเป็นรีบด่วน

มาตรา๘๒

- สถานทีประชุม

ไม่มีก่าหนดไว้ในกฎหมาย

- ไม่มี -

ส่านักงานแห่งใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือตามที
ข้อบังคับก่าหนด

มาตรา ๗๙

- การนัดเรียกประชุม

กรรมการคนหนึงคนใด นัดเรียกประชุม
คณะกรรมการได้

มาตรา ๑๑๖๒ ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้นัดเรียกประชุม
คณะกรรมการ

มาตรา ๘๑

- องค์ประชุม

เป็นไปตามข้อบังคับ ถ้าไม่มีข้อบังคับ
กรณีบริษัทมีจ่านวนกรรมการเกิน ๓ คน
ต้องมีกรรมการเข้าประชุม ๓ คน จึงจะ
ครบเป็นองค์ประชุม

มาตรา ๑๑๖๐ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของ
จ่านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

มาตรา ๘๐

- มติทีประชุม

เป็นไปตามข้อบังคับ หรือเสียงข้างมาก
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๑๖๑ ก่าหนดให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีการแต่งตั้ง
กรรมการแทนต่าแหน่งทีว่างต้องใช้มติ ๓/๔ ของ
กรรมการทีเหลืออยู่

มาตรา ๗๕
มาตรา ๘๐ วรรคสอง

4
การนัดเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้น
รายการ
บริษัทจากัด
ป.พ.พ.
การนัดเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
- ระยะเวลาการนัดเรียก
ท่าเป็นหนังสือระบุ สถานที วันเวลา และ มาตรา ๑๑๗๕
วาระการประชุม ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ
ไปยังผู้ถือหุ้น
* มติธรรมดา ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
๗ วัน
* มติพิเศษ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน
- การลงประกาศหนังสือ
นัดเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
ในหนังสือพิมพ์
การประชุมผู้ถือหุ้น
- องค์ประชุม

- สถานทีประชุม

บริษัทมหาชนจากัด

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ

ท่าเป็นหนังสือระบุ สถานที วัน เวลา ระเบียบ วาระ
การประชุม และเรืองทีเสนอต่อทีประชุมพร้อม
รายละเอียดเกียวกับเรืองทีประชุมว่า เพือทราบ เพือ
อนุมัติ หรือ เพือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการ โดยต้องส่งให้ผถู้ ือหุ้นและนายทะเบียน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วันก่อนวันประชุม

มาตรา ๑๐๑

ลงประกาศหนังสือพิมพ์ ๑ ครั้ง ล่วงหน้า มาตรา ๑๑๗๕
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๗ วัน กรณีมติ
พิเศษต้องประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
๑๔ วันก่อนวันประชุม

ลงประกาศหนังสือพิมพ์มีก่าหนดติดต่อกัน ๓ วัน และ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๓ วัน

มาตรา ๖
มาตรา ๑๐๑

ต้องมีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีจ่านวนหุ้น
ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของทุนบริษัท หรือ
เป็นไปตามทีก่าหนดไว้ในข้อบังคับ

ต้องมีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า ๒๕ คนหรือไม่น้อย
กว่ากึงหนึงของจ่านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจ่านวนหุ้นทีจ่าหน่าย
ได้ทั้งหมด หรือเป็นตามทีก่าหนดไว้ในข้อบังคับ
(ต้องมากกว่าทีกฎหมายก่าหนด)

มาตรา ๑๐๓

ไม่มีก่าหนดไว้ในกฎหมาย
(ส่วนใหญ่จัดประชุมทีส่านักงานใหญ่)

มาตรา ๑๑๗๘

- ไม่มี -

ส่านักงานแห่งใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือตามที
ข้อบังคับก่าหนด

มาตรา ๑๐๑ วรรคสอง

5
รายการ
- ประธานทีประชุม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- วิธีการนับคะแนนเสียง

- ประเภทของมติและ
คะแนนเสียงทีใช้ในการ
ลงมติ

บริษัทจากัด
ประธานกรรมการเป็นประธานทีประชุม
กรณีไม่มีหรือไม่มาประชุมเมือเลยเวลานัด
ประชุมไป ๑๕ นาที ให้เลือกผู้ถือหุ้นเป็น
ประธานทีประชุม หรือเป็นไปตามที
ข้อบังคับก่าหนด

ป.พ.พ.

บริษัทมหาชนจากัด

มาตรา ๑๑๘๐ ประธานกรรมการเป็นประธานทีประชุม กรณีไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที
ประชุม ถ้าไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ ให้
เลือกผู้ถือหุ้นเป็นประธานทีประชุม

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ
มาตรา ๑๐๔

- การลงคะแนนโดยเปิดเผย ให้นับผู้ถือหุ้น มาตรา ๑๑๘๒
คนหนึง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงเสียง มาตรา ๑๑๙๐
หรือ เป็นไปตามทีข้อบังคับก่าหนด
มาตรา ๑๑๙๓
- การลงคะแนนลับ ให้นับหนึงหุ้นมีคะแนน
เสียงเท่ากับหนึงเสียง หรือ เป็นไปตามที
ข้อบังคับก่าหนด

การลงคะแนนเสียง ทั้งกรณีเปิดเผยหรือกรณีลับ ให้นับ
หนึงหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงเสียง ยกเว้น
 หุ้นบุริมสิทธิทีก่าหนดคะแนนเสียงไว้ให้มีสิทธิออก
เสียงได้น้อยกว่าหุ้นสามัญ
 การเลือกตั้งกรรมการแบบใช้คะแนนเสียงสะสม

มาตรา ๓๓
มาตรา ๗๐
มาตรา ๑๐๒

- มติธรรมดา โดยทัวไป ใช้คะแนน เสียง มาตรา ๑๑๙๓
ข้างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมี มาตรา ๑๑๙๔
สิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือเป็นไป
ตามทีก่าหนดไว้ในข้อบังคับ
- มติพิเศษ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อย กว่า ๓
ใน ๔ ของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง หรือเป็นไปตามทีก่าหนดไว้ใน
ข้อบังคับ

- กรณีปกติ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- กรณีพิเศษ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของ
ผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- กรณีจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
๒ ใน ๓ ของจ่านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม
- กรณีปลดกรรมการ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน
๔ ของจ่านวนผู้ถือหุ้นทีมาประชุม และต้องมีหุ้น
ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจ่านวนผู้ถือหุ้นทีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง

มาตรา ๑๐๗
มาตรา ๙๐
มาตรา ๗๖

6
กรณีผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
รายการ
- จ่านวนหุ้นของผู้ถือหุ้น
ทีร้องขอใช้สิทธิ

บริษัทจากัด
ป.พ.พ.
บริษัทมหาชนจากัด
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ
- ผู้ถือหุ้นทีถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึง มาตรา ๑๑๗๓ - ผู้ถือหุ้นทีถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ (๑๐%)
มาตรา ๑๐๐
ในห้า (๒๐%) ของจ่านวนหุ้นทั้งหมดของ
ของจ่านวนหุ้นทีจ่าหน่ายได้ทั้งหมด ร้องขอให้
บริษัท ร้องขอให้คณะกรรมการนัดเรียก
คณะกรรมการนัดเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยต้องระบุ
ประชุมผู้ถือหุ้นโดยระบุวัตถุประสงค์ใน
เรืองและเหตุผลทีให้เรียกประชุมด้วย
การเรียกประชุมด้วย

- ระยะเวลาที
คณะกรรมการต้องจัด
ประชุมผู้ถือหุ้นตามทีมี
การร้องขอ

- ต้องนัดเรียกและจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน มาตรา ๑๑๗๔ - ต้องนัดเรียกและจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน ๔๕ วันนับ
๓๐ วันนับแต่วันทีผู้ถือหุ้นยืนค่าร้อง หาก
แต่วันทีได้รับหนังสือ หากคณะกรรมการไม่จัดให้มีการ
คณะกรรมการไม่จัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาข้างต้น ผู้ถือหุ้นทีมีหุ้น
ระยะเวลาข้างต้น ผู้ถือหุ้นทีมีหุ้นครบ
ครบจ่านวนดังกล่าวสามารถนัดเรียกและจัดประชุมเอง
จ่านวนดังกล่าวสามารถนัดเรียกและจัด
ได้ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันทีครบ
ประชุมเองได้

มาตรา ๑๐๐

7
การกาหนดข้อบังคับของบริษัท
รายการ
การกาหนดข้อบังคับ

บริษัทจากัด

ป.พ.พ.

บริษัทมหาชนจากัด

ไม่ก่าหนดให้ทุกบริษัทต้องมีข้อบังคับ
มาตรา ๑๑๐๘(๑) ก่าหนดให้ทุกบริษัทต้องมีข้อบังคับ และต้องมีลักษณะ
- กรณีไม่มีข้อบังคับ ก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไป มาตรา ๑๑๑๑ ดังต่อไปนี้
ตามทีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
วรรคสี
(๑) ไม่ขัดกฎหมาย,ไม่ขัดกับหนังสือบริคณห์สนธิ
ก่าหนดไว้
มาตรา ๑๑๔๖ (๒) ไม่มีลักษณะเป็นการกีดกัน มิให้ผู้ถือหุ้นเป็น
- กรณีมีข้อบังคับ ข้อบังคับดังกล่าวต้องไม่ มาตรา ๑๑๗๗ กรรมการ
ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบ
(๓) ต้องมีการกาหนดในเรื่องดังต่อไปนี้
เรียบร้อยและศีลธรรม อันดีของประชาชน
 การออกหุ้นและการโอนหุ้น
 การประชุมผู้ถือหุ้น
 จานวน วิธีการเลือกตั้งกรรมการ วาระการดารง
ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่งก่อนครบกาหนดตามวาระ
การประชุมและอานาจกรรมการ
 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี
 การออกหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามีหุ้นบุริมสิทธิ)
 การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ (ถ้ามีหุ้นบุริมสิทธิ
แล้วให้มีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญได้)
ทั้งนี้ อาจกาหนดในเรื่องการเพิ่มทุน การลดทุน การจ่าย
ปันผล การเลิกและเสร็จการชาระบัญชี หรือเรื่องอื่น ๆ
เพิ่มเติมอีกด้วยก็ได้

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ
มาตรา ๓๐
มาตรา ๖๙

8
การเพิ่มทุน
รายการ

บริษัทจากัด

ป.พ.พ.

บริษัทมหาชนจากัด

- การเพิมทุนโดยการออก
หุ้นใหม่

- การเพิมทุนเป็นไปตามมติพิเศษ
ของทีประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
(๑) ต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นไม่
ต่ากว่าสามในสีของจ่านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(๒) น่ามติพิเศษไปจดทะเบียนภายใน ๑๔
วันนับแต่วันทีได้ ลงมติ

มาตรา ๑๑๙๔ - การเพิมทุนต้องได้รับอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้นและ
มาตรา ๑๒๒๐ (๑) จ่านวนหุ้นทีจดทะเบียนไว้ตามหนังสือบริคณห์สนธิ
มาตรา ๑๒๒๘
ต้องจ่าหน่ายหมดแล้ว และได้รับช่าระเงินค่าหุ้น
ครบถ้วน หากยังจ่าหน่ายไม่หมด หุ้นทีเหลือต้องเป็น
หุ้นทีออกไว้เพือรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ
หรือรองรับการใช้สิทธิของใบส่าคัญแสดงสิทธิทีจะซื้อ
หุ้นของบริษัท
(๒) ต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามใน
สีของจ่านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(๓) น่ามติไปจดทะเบียนภายใน ๑๔ วันนับแต่วันทีที
ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มาตรา ๑๓๖

- การจัดสรรหุ้นเพิมทุน
หรือการเสนอขายหุ้น
เพิมทุน

- ต้องเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน ในกรณีทีมีหุ้นเหลือเพราะผู้
ถือหุ้นเดิมไม่จองซื้อหรือซื้อไม่ครบตาม
สิทธิ คณะกรรมการจะน่าหุ้นนั้นเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมรายอืน หรือ
กรรมการจะซื้อไว้เองก็ได้

มาตรา ๑๒๒๒

มาตรา ๑๓๗

- การจัดสรรหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือ ประชาชน หรือบุคคล
ใด จะต้องเป็นไปตามมติของทีประชุมผู้ถือหุ้น ซึงต้อง
ระบุให้ชัดเจนว่าหุ้นทีเพิมทุนจะเสนอขายทั้งหมด หรือ
บางส่วน ให้กับบุคคลใด เช่น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วน หรือ เสนอขายแก่ประชาชน หรือเสนอ
ขายกลุ่มบุคคลใด ซึงต้องมีความชัดเจน ทั้งนี้ ทีประชุม
ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมอบอ่านาจให้คณะกรรมการไป
ด่าเนินการจัดสรรหุ้นได้

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ

9

การลดทุน
รายการ

บริษัทจากัด

ป.พ.พ.

บริษัทมหาชนจากัด

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ

- วิธีการลดทุน

- การลดทุนเป็นไปตามมติพิเศษของที
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละ
หุ้นให้ต่าลง หรือ ลดจ่านวนหุ้นให้
น้อยลง
- ลดทุนให้เหลือต่ากว่าหนึงในสีของทุน
ทั้งหมดไม่ได้

มาตรา ๑๒๒๔
มาตรา ๑๒๒๕

- ต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี
ของจ่านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่าลง หรือลดจ่านวน
หุ้นให้น้อยลง
- ลดให้ต่ากว่าหนึงในสีของทุนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่บริษัท
ขาดทุนสะสมและได้มีการชดเชยขาดทุนสะสมตามล่าดับ
ทีก่าหนดไว้แล้วยังมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัท
สามารถลดทุนให้เหลือต่ากว่ากว่าหนึงในสีของทุนได้

มาตรา ๑๓๙

- การโฆษณามติลดทุน

- โฆษณามติลดทุนในหนังสือพิมพ์แห่ง
ท้องทีอย่างน้อย ๑ ครั้ง

มาตรา ๑๒๒๖ - โฆษณามติลดทุนในหนังสือพิมพ์ภายใน ๑๔ วันนับแต่
วันทีทีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ และโฆษณาเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วัน

- การบอกกล่าวให้เจ้าหนี้ - ต้องบอกกล่าวการลดทุนไปยังเจ้าหนี้ของ มาตรา ๑๒๒๖
คัดค้าน
บริษัทและให้เจ้าหนี้ส่งค่าคัดค้านการลด
ทุนภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทีบอกกล่าว
- หากมีเจ้าหนี้คัดค้าน บริษัทจะลดทุนไม่ได้
จนกว่าจะได้ใช้หนี้หรือให้ประกันเพือหนี้
นั้นแล้ว
- กรณีเจ้าหนี้ละเลยมิได้คัดค้านการจด
ทะเบียนลดทุน เพราะเหตุไม่ทราบและ
ไม่เป็นความผิดของเจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้นที
ได้รับเงินคืนไปตามส่วนทีลดหุ้นนั้นยังคง
ต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้เพียงเท่าจ่านวนที
ได้รับทุนคืนไป ภายในเวลา ๒ ปีนับแต่
วันทีได้จดทะเบียนลดทุน

- ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหนี้ของบริษัท
ภายใน ๑๔ วันนับแต่วนั ทีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติและให้
เจ้าหนี้ส่งค่าคัดค้านภายใน ๒ เดือนนับแต่วันทีได้รับ
หนังสือแจ้งมติ
- หากมีเจ้าหนี้คัดค้าน บริษัทจะลดทุนไม่ได้ จนกว่าจะได้
ช่าระหนี้หรือให้ประกันเพือหนี้นั้นแล้ว
- กรณีเจ้าหนี้มิได้คัดค้านการลดทุนภายในระยะเวลา
ตามทีก่าหนด เพราะเหตุไม่ทราบและไม่ได้เป็นความผิด
ของเจ้าหนี้ ถ้าเจ้าหนี้จะให้ผู้ถือหุ้นทีได้รับค่าหุ้นคืนต้อง
รับผิดชอบจ่านวนเงินทีได้รับคืน จะต้องฟ้องคดีภายใน
๑ ปีนับแต่วันทีได้จดทะเบียนลดทุน

มาตรา ๖
มาตรา ๑๔๑
มาตรา ๑๔๑
มาตรา ๑๔๔

10
เงินปันผล หุ้นปันผล ระยะเวลาการจ่ายปันผล
รายการ
บริษัทจากัด
- ต้องจ่ายจากก่าไร
เงินปันผล
- กรณีขาดทุน ห้ามจ่ายเงินปันผล
- ทุกครั้งทีมีการจ่ายเงินปันผลต้องจัดสรร
เงินจ่านวนอย่างน้อยหนึงในยีสิบ(๕%)
ของผลก่าไร หรือตามทีก่าหนดไว้ใน
ข้อบังคับ เพือเป็นทุนส่ารองของบริษัท
จนกว่าทุนส่ารองจะมีจ่านวนถึงหนึงใน
สิบ (๑๐%) ของทุนของบริษัทหรือ
มากกว่าตามทีก่าหนดไว้ในข้อบังคับ
- เงินปันผลระหว่างกาล เป็นการจ่าย
ระหว่างรอบปีบัญชี เมือคณะกรรมการ
เห็นว่าบริษัทมีก่าไรสมควรทีจ่ายได้
- เงินปันผลประจ่าปี เป็นเงินปันผลทีจ่าย
ให้กับผู้ถือหุ้นเมือสิ้นรอบปีบัญชีของ
บริษัท ซึงต้องได้รับอนุมัติจากทีประชุม
ผู้ถือหุ้น
การจ่ายปันผลเป็นหุ้น

ต้องจ่ายเป็นเงินเท่านั้น ไม่มีบทบัญญัติให้
จ่ายเป็นหุ้นได้

ป.พ.พ.
มาตรา ๑๒๐๑
มาตรา ๑๒๐๒

บริษัทมหาชนจากัด
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ
- ต้องจ่ายจากก่าไร
มาตรา ๑๑๕
- กรณีขาดทุน ห้ามจ่ายเงินปันผล
มาตรา ๑๑๖
- เมือมีก่าไรต้องจัดสรรเงินจ่านวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้า(๕%)
ของก่าไรสุทธิประจ่าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสม จนกว่า
ทุนส่ารองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(๑๐%)ของทุนจด
ทะเบียน หรือมากกว่าตามทีก่าหนดไว้ในข้อบังคับ
- เงินปันผลระหว่างกาล เป็นการจ่ายระหว่างรอบปีบัญชี
เมือคณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีก่าไรสมควรทีจ่ายได้
ซึงจะต้องก่าหนดไว้ในข้อบังคับด้วย เมือจ่ายแล้วต้อง
รายงานให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว
ถัดไป
- เงินปันผลประจ่าปี เป็นเงินปันผลทีจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
เมือสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท ซึงต้องได้รับอนุมัติจากที
ประชุมผู้ถือหุ้น

มาตรา ๑๒๐๐
มาตรา ๑๒๐๒

จ่ายปันผลเป็นหุ้นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากที
ประชุมผู้ถือหุ้น

มาตรา ๑๑๗

- จ่ายปันผลภายใน ๑ เดือนนับแต่ วันทีทีประชุมผู้ถือหุ้น
หรือคณะกรรมการอนุมัติ
- ต้องมีหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทุกคนและโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วัน

มาตรา ๑๑๕
วรรคสี
มาตรา ๖

ระยะเวลาการจ่ายเงินปันผล - จ่ายปันผลภายใน ๑ เดือนนับแต่วันทีที มาตรา ๑๒๐๑
ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการอนุมัติ มาตรา ๑๒๐๔
- ต้องมีหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทุกคน
และโฆษณาในหนังสือพิมพ์กรณีบริษัทมี
หุ้นชนิดทีออกให้แก่ผู้ถือ
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การแปลงหนี้เป็นทุน
รายการ
การแปลงหนี้เป็นทุน

บริษัทจากัด
หุ้นทุกหุ้นต้องใช้เป็นเงิน
ในการช่าระค่าหุ้น ผู้ถือหุ้นจะหักหนี้กับ
บริษัทไม่ได้ ดังนั้น เจ้าหนี้จึงไม่สามารถ
แปลงหนี้เป็นทุนได้

ป.พ.พ.

บริษัทมหาชนจากัด

มาตรา ๑๑๑๙ กรณีทีบริษัทมีการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการจัดท่าโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุน โดยการออกหุ้นใหม่เพือช่าระหนี้แก่เจ้าหนี้
ซึงจะต้องได้รับอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสีของจ่านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีหลักเกณฑ์
และวิธีการทีก่าหนดไว้ในกฎกระทรวง

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ
มาตรา ๕๔/๑

การซื้อหุ้นคืน
รายการ
การซื้อหุ้นคืน

บริษัทจากัด
บริษัทไม่สามารถเป็นเจ้าของหุ้นหรือถือ
หุ้นของตนเองหรือรับจ่าน่าหุ้นของตนเอง
ได้ ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถซื้อหุ้นคืน
จากผู้ถือหุ้นได้

ป.พ.พ.

บริษัทมหาชนจากัด

มาตรา ๑๑๔๓ บริษัทซื้อหุ้นคืนได้ ๒ กรณี
๑) ซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นทีไม่เห็นด้วยกับมติของทีประชุมผู้
ถือหุ้นซึงแก้ไขข้อบังคับเกียวกับสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึงตนเห็นว่าไม่ได้
รับความเป็นธรรม
๒) เพือบริหารทางการเงิน เมือบริษัทเห็นว่ามีก่าไรสะสม
และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้
บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน
ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ
มาตรา ๖๖/๑
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การเลิกและเสร็จการชาระบัญชี
รายการ

บริษัทจากัด

ป.พ.พ.

บริษัทมหาชนจากัด

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ

การเลิกบริษัท
- เหตุแห่งการเลิก

- ก่าหนดเหตุ เลิกไว้ในข้อบังคับ
- ตั้งขึ้นโดยก่าหนดเวลาไว้
- ตั้งขึ้นเพือท่ากิจการอย่างใดอย่างหนึง
- ทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้เลิก
- เมือบริษัทล้มละลาย
- ศาลสังให้เลิก
- โฆษณาเลิก ในหนังสือพิมพ์แห่ง
ท้องทีอย่างน้อย ๑ ครั้งเพือให้
เจ้าหนี้ยืนหนังสือทวงหนี้

มาตรา ๑๒๓๖ - ทีประชุมลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี
มาตรา ๑๒๓๗
ของทีประชุมผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
มาตรา ๑๒๕๓
ลงคะแนน
- เมือบริษัทล้มละลาย
- ศาลมีค่าสังให้เลิก โดยค่าสังถึงทีสุด
- โฆษณาเลิกบริษัททางหนังสือพิมพ์ภายใน ๗ วันนับแต่
วันทีผู้ช่าระบัญชีได้รับการแต่งตั้ง เป็นเวลาติดต่อกัน ๓ วัน

มาตรา ๑๕๔
มาตรา ๑๖๑

การจัดทารายงาน
การชาระบัญชี

ผู้ช่าระบัญชียืนรายงานทีหอทะเบียน
(นายทะเบียน) ทุกระยะเวลา ๓ เดือน

มาตรา ๑๒๖๗ ผู้ช่าระบัญชีต้องท่ารายงานเสนอต่อนายทะเบียนทุก
ระยะเวลา ๓ เดือน นับแต่วันทีได้รับการแต่งตั้ง

มาตรา ๑๗๔

การเสร็จชาระบัญชี

เมือการช่าระบัญชีเสร็จสิ้นลงแล้วผู้ช่าระ มาตรา ๑๒๗๐ ผู้ช่าระบัญชีจัดท่ารายงานผลการช่าระบัญชี เสนอทีประชุม
บัญชีต้องจัดท่ารายงานผลการช่าระบัญชี
ผูถ้ ือหุ้นให้อนุมัติภายใน ๔ เดือนนับแต่วันเสร็จการช่าระ
เสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติเสร็จการ
บัญชี
ช่าระบัญชี

มาตรา ๑๗๖

รชนีกร ด่าเด่นงาม
กรกฎาคม ๒๕๖๒

