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พระราชบัญญัติ 
บริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๔๔ 
-----------  

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๔ 
เปนปที่ ๕๖ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด 
เกลาฯ  ใหประกาศวา 
 
  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  
พ.ศ.๒๕๓๕ 
 
  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกําจัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๘  ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ 
ยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี ้
 
  มาตรา  ๑  พระราชบัญญัตนิี้เรียกวา  “พระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจํากัด  
(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๔” 
 
  มาตรา  ๒  พระราชบัญญัตนิี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช 
กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
  มาตรา  ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕๐  แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 
จํากัด พ.ศ.๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
  “มาตรา ๕๐ หุนของบริษัทแตละหุนตองมีมูลคาเทากัน” 
 
  มาตรา  ๔  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๕๔/๑ แหงพระราชบัญญัติบริษัท 
มหาชนจํากัด พ.ศ.๒๕๓๕ 
  “มาตรา ๕๔/๑ บทบัญญัติมาตรา ๕๔ วรรคสอง มิใหนํามาใชบังคับกับกรณีที่ 
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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    
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บริษัทปรับโครงสรางหนี้โดยการออกหุนใหมเพื่อชําระหนี้แกเจาหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน 
ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมด 
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  การออกหุนเพื่อชําระหนี้และโครงการแปลงหนี้เปนทุนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
 
  มาตรา  ๕  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๖๖/๑ แหงพระราชบัญญัติบริษัท 
มหาชนจํากัด พ.ศ.๒๕๓๕ 
  “มาตรา ๖๖/๑ บทบัญญัติมาตรา ๖๖ ในสวนที่เกี่ยวกับการที่บริษัทเปนเจาของ 
หุนของตนเอง มิใหนํามาใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้ 
  (๑)  บริษัทอาจซ้ือหุนคืนจากผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยกับมติของที่ประชุม 
ผูถือหุนซึ่งแกไขขอบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงิน 
ปนผล ซึ่งผูถือหุนเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม 
  (๒)  บริษัทอาจซื้อหุนคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกําไรสะสมและ 
สภาพคลองสวนเกินและการซื้อหุนคืนนั้นไมเปนเหตุใหบริษัทประสบปญหาทางการเงิน 
  หุนที่บริษัทถืออยูนั้นจะไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน รวมท้ังไมมี 
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปนผลดวย 
  หุนที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะตองจําหนายออกไปภายในเวลาท่ีกําหนดใน 
กฎกระทรวง ถาไมจําหนายหรือจําหนายไมหมดภายในเวลาท่ีกําหนด ใหบริษัทลดทุนท่ีชําระแลว 
โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนสวนท่ีจําหนายไมได 
  การซื้อหุนคืนตามวรรคหนึ่ง การจําหนายหุน และการตัดหุนตามวรรคสาม 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
 
  มาตรา  ๖  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของมาตรา ๑๐๒ แหงพระราช 
บัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.๒๕๓๕  
  “การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในสวนที่ถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น 
มิใหใชบังคับกับกรณีที่บริษัทไดออกหุนบุริมสิทธิและกําหนดใหมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอย
กวาหุนสามัญ” 
 
  มาตรา  ๗  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๑๙  แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 
จํากัด พ.ศ.๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
  “มาตรา  ๑๑๙  เมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว  บริษัทอาจโอนทุน 
สํารองตามมาตรา  ๕๑  ทุนสํารองตามมาตรา  ๑๑๖  หรือเงินสํารองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุน 
สะสมของบริษัทก็ได 
  การชดเชยผลขาดทุนทะสมตามวรรคหนึ่ง ใหหักชดเชยจากเงินสํารองอื่นกอน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

แลวจึงหักจากทุนสํารองตามมาตรา  ๑๑๖  และทุนสํารองตามมาตรา  ๕๑  ตามลําดับ” 
  มาตรา  ๘  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๓๙  แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 
จํากัด พ.ศ.๒๕๓๕  และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “มาตรา  ๑๓๙  บริษัทจะลดทุนจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไวแลวไดโดยการ 
ลดมูลคาหุนแตละหุนใหต่ําลงหรือลดจํานวนหุนใหนอยลงก็ได แตจะลดทุนลงไปใหถึงต่ํากวา 
จํานวนหนึ่งในสี่ของทุนท้ังหมดหาไดไม 
  ในกรณีท่ีบริษัทขาดทุนสะสม และไดมีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามมาตรา   
๑๑๙  แลวยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู บริษัทอาจลดทุนใหเหลือต่ํากวาจํานวนหนึ่งในสี่ของ
ทุนทั้งหมดก็ได 
  การลดมูลคาหุนหรือลดจํานวนหุนตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเปนจํานวน 
เทาใด และดวยวิธีการอยางใด จะกระทําไดตอเมื่อที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอย 
กวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท้ังน้ี  
บริษัทตองนํามตินั้นไปขอจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ที่ประชุมลงมติ” 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 
       นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   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    

 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติบริษัท 
มหาชนจํากัด พ.ศ.๒๕๓๕ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติเดิมในสวนที่เกี่ยวกับการ 
กําหนดมูลคาหุนขั้นต่ํา  และในสวนที่เกี่ยวกับการไมเปดชองใหบริษัทมหาชนจํากัดสามารถซื้อ
หรือถือหุนของตนเอง หรือใชประโยชนจากการใชหนี้แปลงเปนทุนไดรวมทั้งไมสามารถนําทุน
สํารองบางประเภทมาใชในการบริหารทางการเงินของบริษัทเพื่อลดผลขาดทุนสะสมได ทําใหการ
บริหารงานของบริษัทไมเหมาะสมสอดคลองกับสภาวการณทางเศรษฐกิจท่ีผันแปรไป  จึงสมควร
แกไขปรับปรุงบทบัญญัติที่ใชอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพ  เปนประโยชนตอการบริหารงานของ
บริษัทและเปนแรงจูงใจนักลงทุน รวมทั้งใหมีสวนในการชวยฟนฟูและเพิ่มประสิทธิภาพของตลาด
ทุน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้  
 
[รก.๒๕๔๔/๕๑ก/๑/๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔] 
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