
วาระท่ี................. 

เรื่อง  รางระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยบริษัทรวมทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด 
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. …. 

ความเปนมา  

ตามท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีนโยบายและแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ใหมีการจัดตั้งบริษัท

รวมทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด โดยมอบหมายใหอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เปนผูดําเนินการและรางระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยบริษัทรวมทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

จํากัด เพ่ือเสนอใหสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ ซ่ึงขณะนี้อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ไดดําเนินการยกรางระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยบริษัทรวมทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

จํากัด เรียบรอยแลว 

ข้ันตอนท่ีไดดําเนินการแลว 

1. ท่ีประชุมทีมบริหาร ในคราวประชุมครั้งท่ี 70(2/2561) (นัดพิเศษ) เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2561

ไดมีมติเห็นชอบในหลักการรางระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยบริษัทรวมทุน

มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร จํากัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. ….

2. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 6

มีนาคม 2561 ไดมีมติเห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยบริษัทรวมทุน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. …. โดยใหแกไขใน

ประเด็นตาง ๆ ดังรายละเอียดในเอกสารวาระการประชุม

3. ท่ีประชุมคณะทํางานกลั่นกรองรางขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2561 ไดมีมติเห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวย

บริษัทรวมทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. …. โดยให

แกไขในประเด็นตาง ๆ ดังรายละเอียดในเอกสารวาระการประชุม

เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. มติท่ีประชุมทีมบริหาร ในคราวประชุมครั้งท่ี 70 (2/2561) (นัดพิเศษ) เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2561

(เอกสารประกอบ 1)

2. มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี

6 มีนาคม 2561 (เอกสารประกอบ 2)

3. มติท่ีประชุมคณะทํางานกลั่นกรองรางขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2561 (เอกสารประกอบ 3)

ประเด็นท่ีเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

      เพ่ือโปรดพิจารณารางระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยบริษัทรวมทุนมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร จํากัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. ….  
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(ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วาดวยบริษัทรวมทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
พ.ศ. .... 

--------------------------------------------------- 
 

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยบริษัทรวมทุนมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร จํากัด  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓(๒) และมาตรา ๑๔(๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร พ.ศ. ๒๕๕๙ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในคราวประชุมครั้งท่ี ….. วันท่ี ….........  
เดือน  …………… พ.ศ. ……. จงึใหออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยบริษัทรวมทุนมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร จํากัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  พ.ศ. .... 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศอ่ืนใดและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในระเบียบอ่ืนใด 
ซ่ึงขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

 ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“มหาวิทยาลัย” 
“สภามหาวิทยาลัย” 

หมายความวา 
หมายความวา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
“บริษัทรวมทุน” หมายความวา บริษัทรวมทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารบริษัทรวมทุน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด 
“นิติบุคคลรวมทุน” หมายความวา นิติบุคคลท่ีบริษัทรวมทุนจะรวมลงทุนดวย 

 
 ขอ ๕ วัตถุประสงคของบริษัทรวมทุน   

             (๑) เพ่ือลงทุนในนิติบุคคลรวมทุนท่ีนําเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือองคความรูท่ีกาวหนา
ของโลกท่ีเกิดจากงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย หรือเพ่ือประโยชนตอประเทศ 
                      (๒) เพ่ือลงทุนในนิติบุคคลรวมทุนท่ีใชองคความรูของมหาวิทยาลัย เปนฐานในการผลิต
และบริการ 

ขอ ๖ คุณสมบัติเบื้องตนของนิติบุคคลรวมทุน 
           (๑) เปนนิติบุคคลท่ีมีการใชในทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยในการประกอบธุรกิจ 
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                      (๒) เปนนิติบุคคลท่ีมีศักยภาพเติบโตทางธุรกิจ ท่ีมีการใชองคความรู  นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและผลงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย เปนฐานในการผลิตหรือบริการของธุรกิจ  
  (๓)  นิติบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมีศักยภาพเติบโตทางธุรกิจ ท่ีใชนวัตกรรมหรือ
ทรัพยสินทางปญญาเปนฐานในการผลิตหรือบริการของธุรกิจ 
  (๔) ผูประกอบการวิสาหกิจเริ่มตน แมยังไมมีสภาพนิติบุคคลก็ตาม ท่ีมีศักยภาพเติบโต
ทางธุรกิจและใชนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญาเปนฐานในการผลิตหรือบริการ             

          ขอ ๗ รายไดของบริษัทรวมทุน  
   (๑) เงินลงทุนของมหาวิทยาลัย 
   (๒) เงินปนผล/ผลประโยชน/สวนแบงกําไรจากการรวมทุนในนิติบุคคลรวมทุนตามขอ ๖ 
   (๓) ผลตอบแทนจากการขายหุนในนิติบุคคลรวมทุนตามขอ ๖ 
   (๔) เงินลงทุนจากแหลงทุนอ่ืน ๆ 
   (๕) เงินบริจาค 
   (๖) อ่ืนๆ 

             ขอ ๘ ทุนจดทะเบียน 
                             บริษัทรวมทุนกําหนดทุนจดทะเบียน ๑๐๐ ลานบาท โดยเปนหุนสามัญจํานวน ๑๐ ลานหุน 
มูลคาหุน หุนละ ๑๐ บาท  โดยการชําระคาหุนจะตองแลวเสร็จภายในระยะเวลา ๔ ป  

   ขอ ๙ เวนแตมติท่ีประชุมผูถือหุนกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหมีโครงสรางผูถือหุนและสัดสวนการ    
ถือหุนในระยะเริ่มตน ประกอบดวย 
                      (๑) มหาวิทยาลัย   จํานวน ๙,๙๙๘,๙๙๘ หุน 
                      (๒) นิติบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยเปนเจาของหรือมีอํานาจควบคุมหรือกํากับดูแล จํานวน 
๑,๐๐๐ หุน  
                      (๓) บุคคลท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย จํานวน ๒ คน จํานวนคนละ ๑ หุน 

             ขอ ๑๐ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนชุดหนึ่ง ตามมติท่ีประชุมผูถือหุน จํานวน ๕ คน 
ประกอบดวย  

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง เปนประธานกรรมการ  
(๒) อธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย เปนรองประธานกรรมการ 
(๓) ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน ๓ คน เปนกรรมการ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป

และอาจไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมไดอีก 
การประชุมของคณะกรรมการ ใหนําระเบียบการประชุมของสภามหาวิทยาลยัมาใชโดยอนุโลม 

  ขอ ๑๑ อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
      (๑) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทรวมทุน 

       (๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและแนวปฏิบัติในการลงทุนและการใชจายเงินเพ่ือการ 
ดําเนินการของบริษัทรวมทุน 

      (๓) พิจารณาและเห็นชอบการลงทุนและการเพ่ิมทุนของบริษัทรวมทุน 
                      (๔) พิจารณาและเห็นชอบแผนธุรกิจและแผนการดําเนินงานประจําปของบริษัทรวมทุน 
                      (๕) ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทรวมทุน 
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                      (๖) รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทรวมทุนเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
    (๗) แตงตั้งและถอดถอนผูจัดการบริษัทรวมทุน และกําหนดคาจางคา ตอบแทน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน   
                      (๘) กําหนดหลักเกณฑเงินเดือน คาตอบแทนรูปแบบแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากร 
    (๙) แตงตั้งคณะบุคคล หรือ อนุกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย
เพ่ือพิจารณาความเปนไปไดในการเขาลงทุนในแตละโครงการตามความเหมาะสม 
      (๑๐) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของบริษัทรวมทุน 
    (๑๑) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ขอ ๑๒ ใหผูจัดการบริษัทรวมทุน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป และอาจไดรับการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงไดใหมอีกและเม่ือตําแหนงผูจัดการวางลงใหคณะกรรมการแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงผูจัดการ
จนกวาจะมีการแตงตั้งผูจัดการ 

            ขอ ๑๓ ผูจัดการบริษัทรวมทุน มีอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบดังนี้ 
(๑) บริหารงานของบริษัทรวมทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายท่ีกําหนดไว 
(๒) บริหารงานบุคคลใหปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย 

                      (๓) จัดทํารางแผนประจําป และรางแผนกลยุทธระยะ ๕ ปของบริษัทรวมทุน เพ่ือเสนอ
ตอคณะกรรมการ 

(๔) รายงานผลการดําเนินงานและการเงินประจําปตอคณะกรรมการและสภามหาวิทยาลัย 
                      (๕) ออกคําสั่ง ระเบียบปฏิบัติภายในบริษัทรวมทุน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและความ
เรียบรอยในการปฏิบัติงาน 

(๖) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

   ขอ ๑๔ กรณีบริษัทมีผลกําไรหรือผลประโยชนอ่ืนใดจากการดําเนินกิจการ ใหจัดสรรเปน
ผลประโยชนผูถือหุน ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ สวนท่ีเหลือสามารถเก็บเปนเงินสํารองไวใชจายเพ่ือการ
ดําเนินกิจการหรือเพ่ือปรับปรุงหรือขยายกิจการของบริษัทรวมทุน  

ขอ ๑๕ ใหบริษัทรวมทุนจัดทําบัญชีของบริษัทรวมทุนตามหลักสากล หลักฐานท่ีใชในการลงบัญชี
จะตองเก็บไวใหเปนระเบียบเพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ และเก็บรักษาไวไมนอยกวา ๑๐ ป  

           ขอ ๑๖ ใหมีการตรวจสอบบัญชีบริษัทรวมทุนโดยผูตรวจสอบซ่ึงเปนบุคคลภายนอกท่ีเปนผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายและเปนผูตรวจสอบท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ภายใน ๑๒๐ วันนับแต
วันสิ้นปบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบและผลการดําเนินงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบอยางนอยปงบ  
ประมาณละ ๑ ครั้ง 

ขอ ๑๗ การยุบเลิกบริษัทรวมทุน ใหออกเปนประกาศสภามหาวิทยาลัย โดยดําเนินการตาม
กระบวนการและข้ันตอนการจัดตั้งและยกเลิกนิติบุคคล 

  ขอ ๑๘  เม่ือยุบเลิกบริษัทรวมทุน ใหคณะกรรมการเปนผูชําระบัญชีเพ่ือชําระบัญชีของบริษัทรวมทุน 

ขอ ๑๙ กรณียุบเลิกบริษัทรวมทุน หากภายหลังจากการจัดการสินทรัพยและหนี้สินเสร็จสิ้นแลวมี
เงินคงเหลือ ใหจัดสรรไปตามสัดสวนการถือหุน 



- ๔ - 
 

  ขอ ๒๐ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ
กําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้ ในกรณีท่ีมีปญหาหรือขอสงสัยเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยและใหถือเปนท่ีสุด 

 
   ประกาศ ณ วันท่ี              
 

(ศาสตราจารยจรัส  สุวรรณเวลา) 
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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