
วาระที.่.....  

เร่ือง (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลาครินทร์ ว่าดว้ยบริษทัร่วมทุนมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จาํกดั 

(PSU Holding Company Limited) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. …. 

ความเป็นมา  

ตามท่ีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีนโยบายและแผนการพฒันามหาวิทยาลยั ให้มีการจดัตั้ง

บริษทัร่วมทุนมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จาํกดั (PSU Holding Company Limited) โดยมอบหมายให้

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นผูด้าํเนินการและร่างระเบียบว่าดว้ยบริษทัร่วมทุน

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จาํกดั (PSU Holding Company Limited) เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลยัให้

ความเห็นชอบ ซ่ึงขณะน้ีอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ไดด้าํเนินการยกร่างระเบียบ

บริษทัร่วมทุนมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จาํกดั (PSU Holding Company Limited) เรียบร้อยแลว้ 

ขั้นตอนทีไ่ด้ดําเนินการแล้ว 

ท่ีประชุมทีมบริหารในคราวคร้ังท่ี 70 2/2561 (นดัพิเศษ) เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561ไดมี้มติ

เห็นชอบ (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าดว้ยบริษทัร่วมทุนมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

จาํกดั (PSU Holding Company Limited) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. …. 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

1. (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าดว้ยบริษทัร่วมทุนมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

จาํกดั (PSU Holding Company Limited) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. …. 

ประเด็นทีเ่สนอทีป่ระชุมพจิารณา 

พิ จ า รณ า ( ร่ า ง ) ร ะ เ บี ย บ มห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์  ว่ า ด้ ว ย บ ริ ษัท ร่ ว ม ทุ น

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จาํกดั (PSU Holding Company Limited) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

พ.ศ. ….  

จึงขอนาํเสนอเพื่อใหท่ี้ประชุมพิจารณาก่อนส่งใหส้ภามหาวิทยาลยั พิจารณาและเห็นชอบต่อไป 

5.4



 
 

(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยบริษัทร่วมทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ จํากัด (PSU Holding Company Limited) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. …. 

................................................... 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยบริษัทร่วมทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํากัด (PSU Holding Company Limited) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 
2561 เพ่ือสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีอันจะนําไปใช้พัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกลไกในการลงทุนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการผลักดันการถ่ายทอดองค์
ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปใช้เกิด
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเป็นประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ ที่เป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศโดย
การจัดต้ังหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนจัดต้ังองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติ
บุคคลใด เพ่ือดําเนินกิจการที่เก่ียวกับหรือต่อเน่ืองกับกิจการของมหาวิทยาลัย หรือนําผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่
หรือหาประโยชน์เพ่ือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการร่วมลงทุนกับนิติบุคคลที่มีเทคโนโลยี
ก้าวหน้าของโลกเพ่ือนําเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 23(2) ประกอบ มาตรา 7 มาตรา 14 (12) และมาตรา 15 (5)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ ….. วันที่ ….  เดือน  …………… พ.ศ. ……. จึงให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยบริษัทร่วมทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํากัด (PSU Holding Company  Limited) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พ.ศ. 
2561 

ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศอ่ืนใดและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในระเบียบอ่ืนใด 
ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบน้ีให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

 ข้อ 4 ในระเบียบน้ี 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
“บริษัทร่วมทุน” หมายความว่า บริษัทร่วมทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

จํากัด (PSU Holding Company Limited) 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารบริษัทรว่มทุน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์จํากัด  
(PSU Holding Company Limited ) 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 



“นิติบุคคลร่วมทุน” หมายความว่า นิติบุคคลที่บรษิัทร่วมทุนจะรว่มลงทุนด้วย 
 
 ข้อ 5 วัตถุประสงค์ของบริษัทร่วมทุน   

             5.1 เพ่ือลงทุนในธุรกิจที่นําเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือองค์ความรู้ที่ก้าวหน้าของโลกที่เกิด
จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือเพ่ือประโยชน์ต่อประเทศ 
                      5.2 เพ่ือลงทุนในธุรกิจที่ใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เป็นฐานในการผลิตและบรกิาร 
 

ข้อ 6 คุณสมบัติเบ้ืองต้นของนิติบุคคลร่วมทุน 
           6.1 เป็นนิติบุคคลที่มีการใช้ในทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยในการประกอบธุรกิจ 
                      6.2 เป็นนิติบุคคลที่มีศักยภาพเติบโตทางธุรกิจ ที่มีการใช้องค์ความรู้ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและผลงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย เป็นฐานในการผลิตหรือบริการของธุรกิจ  
  6.3  นิติบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพเติบโตทางธุรกิจ ที่ใช้นวัตกรรมหรือ
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นฐานในการผลิตหรือบริการของธุรกิจ 

  6.4 ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) แม้ยังไม่มีสภาพนิติบุคคลก็ตาม ที่มี
ศักยภาพเติบโตทางธุรกิจและใช้นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญาเป็นฐานในการผลิตหรือบริการ             

          ข้อ 7 รายได้ของนิติบุคคลร่วมทุน  
   7.1 เงินลงทุนของมหาวิทยาลัย 
   7.2 เงินปันผล/ผลประโยชน์/ส่วนแบ่งกําไรจากการร่วมทุนในนิติบุคคลร่วมทุนตามข้อ 6 
   7.3 ผลตอบแทนจากการขายหุ้นในนิติบุคคลร่วมทุนตามข้อ 6 
   7.4 เงินลงทุนจากแหล่งทุนอ่ืน ๆ 
   7.5 เงินบริจาค 

             ข้อ 8 ทุนจดทะเบียน 
                      8.1 บริษัทร่วมทุนกําหนดทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญจํานวน 10 
ล้านหุ้น มูลค่าหุ้น หุ้นละ 10 บาท 
                      8.2 การชําระหุ้น ปีละ 25 ล้านบาท เป็นเวลา 4 ปี  

   ข้อ 9 เว้นแต่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้โครงสร้างการลงทุนและสัดส่วนการถือ
หุ้นในระยะเริ่มต้น ประกอบด้วย 
                      9.1 มหาวิทยาลัย   จํานวน 9,998,998 หุ้น 
                      9.2 นิติบุคคลที่มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของหรือมีอํานาจควบคุมหรือกํากับดูแล จํานวน 
1,000 หุ้น  
                      9.3 บุคคลที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย จํานวน 2 คน จํานวนคนละ 1 หุ้น 

             ข้อ 10 ให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นชุดหน่ึง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จํานวน 5 คน 
ประกอบด้วย  

10.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง เป็นประธาน
คณะกรรมการ  

10.2 อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นรองประธาน  
10.3 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 3 คน เป็นกรรมการ 



กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี
และ    อาจได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใหม่ได้อีก 

  ข้อ 11 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
      11.1 กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทร่วมทุน 

       11.2 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติในการลงทุนและการใช้จ่ายเงินเพ่ือการ 
ดําเนินการของบริษัทร่วมทุน 

      11.3 พิจารณาและเห็นชอบการลงทุนและการเพ่ิมทุนของบริษัทร่วมทุน 
                      11.4 พิจารณาและเห็นชอบแผนธุรกิจและแผนการดําเนินงานประจําปีของบริษัทร่วมทุน 
                      11.5 ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทร่วมทุน 
                      11.6 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทร่วมทุนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
    11.7 แต่งต้ังและถอดถอนผู้จัดการบริษัทร่วมทุน   
                      11.8 แต่งต้ังคณะบุคคล หรือ อนุกรรมการเพ่ือทําหน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย
เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในแต่ละโครงการตามความเหมาะสม 
      11.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทร่วมทุน 
    11.10 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 

ข้อ 12 ให้ผู้จัดการบริษัทร่วมทุน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการแต่งต้ัง
ให้ดํารงตําแหน่งได้ใหม่อีกและเมื่อตําแหน่งผู้จัดการว่างลงให้คณะกรรมการแต่งต้ังผู้รักษาการในตําแหน่งผู้จัดการ
จนกว่าจะมีการแต่งต้ังผู้จัดการ 

            ข้อ 13 ผู้จัดการบริษัทร่วมทุน มีอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังน้ี 
13.1 บริหารงานของบริษัทร่วมทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่กําหนดไว้ 
13.2 บริหารงานบุคคลให้ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

                      13.3 จัดทําร่างแผนประจําปี และร่างแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปีของบริษัทร่วมทุน เพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการ 

13.4 รายงานผลการดําเนินงานและการเงินประจําปีต่อคณะกรรมการและสภา
มหาวิทยาลัย 
                      13.5 ออกคําสั่ง ระเบียบปฏิบัติภายในบริษัทร่วมทุน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความ
เรียบร้อยในการปฏิบัติงาน 

13.6 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

   ข้อ 14 กรณีบริษัทมีผลกําไรหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากการดําเนินกิจการ ให้จัดสรรเป็น
ผลประโยชน์ผู้ถือหุ้น ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ ส่วนที่เหลือสามารถเก็บเป็นเงินสํารองไว้ใช้จ่ายเพ่ือการ
ดําเนินกิจการหรือเพ่ือปรับปรุงหรือขยายกิจการของบริษัทร่วมทุน  

ข้อ 15 ให้บริษัทร่วมทุนจัดทําบัญชีของบริษัทร่วมทุนตามหลักสากล หลักฐานที่ใช้ในการลงบัญชี
จะต้องเก็บไว้ให้เป็นระเบียบเพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ และเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี  

            ข้อ 16 ให้มีการตรวจสอบบัญชีบริษัทร่วมทุนโดยผู้ตรวจสอบซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่เป็นผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายและเป็นผู้ตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ภายใน 120 วันนับแต่
วันสิ้นปีบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบและผลการดําเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อยปีงบประมาณ
ละ 1 ครั้ง  



ข้อ 17  การยุบเลิกบริษัทร่วมทุน ให้ออกเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัย โดยดําเนินการตาม
กระบวนการและขั้นตอนการจัดต้ังและยกเลิกนิติบุคคล 

ข้อ 18  เมื่อยุบเลิกบริษัทร่วมทุน ให้คณะกรรมการเป็นผู้ชําระบัญชีเพ่ือชําระบัญชีของบริษัทร่วม
ทุน 

ข้อ 19 กรณียุบเลิกบริษัทร่วมทุน หากภายหลังจากการจัดการสินทรัพย์และหน้ีสินเสร็จสิ้นแล้วมี
เงินคงเหลือ ให้จัดสรรไปตามสัดส่วนการถือหุ้น 

  ข้อ 20 ให้นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจออกประกาศ
กําหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบน้ี ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบน้ีให้อธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด 

 

   ประกาศ ณ วันที่            เดือน                   พ.ศ. 2561         
 

(………………………………………………………………..) 
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์




