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หมวด ๑ 
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มาตรา ๑๐๑๒ อันวาสัญญาจัดตั้งหางหุนสวนหรือบริษัทนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแตสองคน

ข้ึนไปตกลงเขากันเพื่อกระทํากิจการรวมกัน ดวยประสงคจะแบงปนกําไรอันจะพึงไดแตกิจการที่ทํานั้น 

มาตรา ๑๐๑๓ อันหางหุนสวนหรือบริษัทนั้น ทานกําหนดเปนสามประเภท คือ 

(๑) หางหุนสวนสามัญ 
(๒) หางหุนสวนจํากัด 

(๓) บริษัทจํากัด 
มาตรา ๑๐๑๔ บรรดาสํานักงานสําหรับจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัททั้งหลายนั้น ใหรัฐมนตรี

เจากระทรวงซึ่งบัญชาการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทเปนผูออกกฎขอบังคับจัดตั้งข้ึน 

มาตรา ๑๐๑๕ หางหุนสวนหรือบริษัทเมื่อไดจดทะเบียนตามบัญญัติแหงลักษณะนี้แลว ทานจัดวา

เปนนิติบุคคลตางหากจากผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนทั้งหลายซึ่งรวมเขากันเปนหุนสวนหรือบริษัทนั้น 

มาตรา ๑๐๑๖ การจดทะเบียนนั้น หางหุนสวนหรือบริษัทตั้งสํานักงานแหงใหญทํากิจการอยู 

ณ ตําบลใดในพระราชอาณาจักร ทานใหจดทะเบียน ณ หอทะเบียนสําหรับตําบลนั้น 

การแกไขขอความที่ไดจดทะเบียนประการหนึ่งประการใดในภายหลังก็ดี กับทั้งแกไขการอื่นอยาง

หนึ่งอยางใดอันบทบัญญัติแผนกนี้บังคับหรืออนุญาตใหจดทะเบียนก็ดี ก็ตองจด ณ หอทะเบียนแหงเดียวกันนั้น 

มาตรา ๑๐๑๗ ถาขอความที่จะจดทะเบียน หรือประกาศโฆษณาเกิดข้ึนในตางประเทศไซร ทาน

ใหนับกําหนดเวลาสําหรับการจดทะเบียนหรือประกาศโฆษณาขอความนั้นตั้งแตเวลาเมื่อคําบอกกลาวการนั้น

มาถึงตําบลที่จะจดทะเบียนหรือตําบลที่จะประกาศโฆษณานั้นเปนตนไป 

มาตรา ๑๐๑๘ ในการจดทะเบียน ทานใหเสียคาธรรมเนียมตามกฎขอบังคับซึ่งรัฐมนตรี 

เจากระทรวงตั้งไว 



มาตรา ๑๐๑๙ ถาคําขอจดทะเบียนหรือเอกสารซึ่งตองจดทะเบียนไมมีรายการบริบูรณตามที่

บังคับไวในลักษณะนี้ วาใหจดแจงก็ดี หรือถารายการอันใดซึ่งจะแจงในคําขอหรือในเอกสารนั้นขัดกับกฎหมาย

ก็ดี หรือถาเอกสารใดซึ่งกําหนดไววาใหสงดวยกันกับคําขอจดทะเบียนยังขาดอยูมิไดสงใหครบก็ดี หรือ 

ถาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขขออ่ืนซึ่งกฎหมายบังคับไวก็ดี นายทะเบียนจะไมยอมรับจดทะเบียนก็ได จนกวาคําขอ

จดทะเบียนหรือเอกสารนั้นจะไดทําใหบริบูรณหรือแกไขใหถูกตอง หรือไดสงเอกสารซึ่งกําหนดไวนั้นครบทุกส่ิง

อันหรือไดปฏิบัติตามเงื่อนไขขอนั้นแลว 
   *

 มาตรา ๑๐๒๐ บุคคลทุกคนเมื่อไดเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแลวชอบที่
จะตรวจเอกสารซึ่งนายทะเบียนเก็บรักษาไวได หรือจะขอใหคัดสําเนาหรือเนื้อความในเอกสารฉบับใดๆ พรอม
ดวยคํารับรองวาถูกตองมอบใหก็ได 

ผูมีสวนไดเสียของหางหุนสวนหรือบริษัทใด  ๆเม่ือไดเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
แลว ชอบที่จะขอใหนายทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนหางหุนสวนหรือบริษัทนัน้ใหก็ได 

มาตรา ๑๐๒๑ นายทะเบียนทุกคนจะตองแตงยอรายการซึ่งไดลงทะเบียนสงไปลงพิมพโฆษณา

ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเปนคราวๆ ตามแบบซึ่งรัฐมนตรีเจากระทรวงจะไดกําหนดให 
มาตรา ๑๐๒๒ เมื่อไดพิมพโฆษณาดั่งนั้นแลว ทานใหถือวาบรรดาเอกสารและขอความซึ่งลง 

ทะเบียนอันไดกลาวถึงในยอรายการนั้น เปนอันรูแกบุคคลทั้งปวงไมเลือกวาเปนผูเก่ียวของดวยหางหุนสวน

หรือดวยบริษัทนั้นหรือที่ไมเก่ียวของ 
  ** 

มาตรา ๑๐๒๓ ผูเปนหุนสวนก็ดี หางหุนสวนก็ดี หรือบริษัทก็ดี จะถือเอาประโยชนแกบุคคล 

ภายนอกเพราะเหตุที่มีสัญญาหรือเอกสาร หรือขอความอันบังคับใหจดทะเบียนตามลักษณะนี้ยังไมได จนกวา
จะไดจดทะเบียนแลว แตฝายบุคคลภายนอกจะถือเอาประโยชนเชนวานั้นได 

แตถึงกระนั้นก็ดี ผูเปนหุนสวน ผูถือหุน หางหุนสวน หรือบริษัทซึ่งไดรับชําระหนี้กอนจดทะเบียน
นั้นยอมไมจําตองคืน 
 ***

มาตรา ๑๐๒๓/๑ หางหุนสวนหรือบริษัทจะยกมาตรา ๑๐๒๓ ข้ึนตอสูบุคคลภายนอกผูสุจริตเพื่อ
ไมใหตองรับผิดโดยอางวาผูเปนหุนสวน หางหุนสวน บริษัทหรือกรรมการไมมีอํานาจกระทําการมิได 

มาตรา ๑๐๒๔ ในระหวางผูเปนหุนสวนดวยกันก็ดี หรือในระหวางผูถือหุนดวยกนักด็ ีในระหวาง

ผูเปนหุนสวนกับหางหุนสวนก็ดี ในระหวางผูถือหุนกับบริษัทก็ดี ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาบรรดาสมุดบัญชี

เอกสารของหางหุนสวนหรือบริษัท หรือของผูชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทใดๆ นั้น ยอมเปนพยานหลักฐาน

อันถูกตองตามขอความที่ไดบันทึกไวในนั้นทุกประการ 

     
*
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓  

**
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔  

***
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕  

 



หมวด ๒ 
หางหุนสวนสามัญ 

   

 

สวนที่ ๑ 

บทวิเคราะห 

   

มาตรา ๑๐๒๕  อันวาหางหุนสวนสามัญนั้น คือหางหุนสวนประเภทซึ่งผูเปนหุนสวนหมดทุก

คนตองรับผิดรวมกันเพื่อหนี้ทั้งปวงของหุนสวนโดยไมมีจํากัด 

สวนที่ ๒ 

ความเกี่ยวพันระหวางผูเปนหุนสวนดวยกันเอง 
   

มาตรา ๑๐๒๖  ผูเปนหุนสวนทุกคนตองมีส่ิงหนึ่งส่ิงใดมาลงหุนดวยในหางหุนสวน 
ส่ิงที่นํามาลงดวยนั้น จะเปนเงินหรือทรัพยสินสิ่งอ่ืนหรือลงแรงงานก็ได 
มาตรา ๑๐๒๗  ในเมื่อมีกรณีเปนขอสงสัย ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาส่ิงซึ่งนํามาลงหุนดวยกัน

นั้นมีคาเทากัน 
มาตรา ๑๐๒๘  ถาผูเปนหุนสวนคนใดไดลงแตแรงงานของตนเขาเปนหุน และในสัญญาเขา

หุนสวนมิไดตีราคาคาแรงไว ทานใหคํานวณสวนกําไรของผูที่เปนหุนสวนดวยลงแรงงานเชนนั้น เสมอดวยสวน

ถัวเฉลี่ยของผูเปนหุนสวนซึ่งไดลงเงินหรือลงทรัพยสินเขาหุนในการนั้น 
มาตรา ๑๐๒๙  ถาผูเปนหุนสวนคนหนึ่งเอาทรัพยสินมาใหใชเปนการลงหุนดวยไซร ความเกี่ยวพัน

ระหวางผูเปนหุนสวนคนนั้นกับหางหุนสวนในเรื่องสงมอบและซอมแซมก็ดี ความรับผิดเพื่อชํารุดบกพรองก็ดี 

ความรับผิดเพื่อการรอนสิทธิก็ดี ขอยกเวนความรับผิดก็ดีทานใหบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้

วาดวยเชาทรัพย 
มาตรา ๑๐๓๐  ถาผูเปนหุนสวนคนหนึ่งใหกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินอันใดอันหนึ่งเปนการลงหุน

ดวยไซร ความเกี่ยวพันระหวางผูเปนหุนสวนคนนั้นกับหางหุนสวนในเรื่องสงมอบและซอมแซมก็ดี ความรับผิด

เพ่ือชํารุดบกพรองก็ดี ความรับผิดเพื่อการรอนสิทธิก็ดี ขอยกเวนความรับผิดก็ดี  ทานใหบังคับตามบทบัญญัติ

แหงประมวลกฎหมายนี้ วาดวยซื้อขาย 
มาตรา ๑๐๓๑  ถาผูเปนหุนสวนคนใดละเลยไมสงมอบสวนลงหุนของตนเสียเลยทานวาตองสง

คําบอกกลาวเปนจดหมายจดทะเบียนไปรษณียไปยังผูเปนหุนสวนคนนั้น ใหสงมอบสวนลงหุนของตนมาภายใน

เวลาอันสมควร มิฉะนั้นผูเปนหุนสวนคนอื่นๆ จะลงเนื้อเห็นพรอมกัน หรือโดยเสียงขางมากดวยกันสุดแตขอ

สัญญา ใหเอาผูเปนหุนสวนคนนั้นออกเสียได 



มาตรา ๑๐๓๒  หามมิใหเปล่ียนแปลงขอสัญญาเดิมแหงหางหุนสวนหรือประเภทแหงกิจการ 

นอกจากดวยความยินยอมของผูเปนหุนสวนหมดดวยกันทุกคน เวนแตจะมีขอตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน 
มาตรา ๑๐๓๓  ถาผูเปนหุนสวนมไิดตกลงกันไวในกระบวนจดัการหางหุนสวนไซร ทานวาผูเปน

หุนสวนยอมจดัการหางหุนสวนนัน้ไดทุกคน แตผูเปนหุนสวนคนหนึ่งคนใดจะเขาทาํสัญญาอันใดซึง่ผูเปนหุนสวน

อีกคนหนึ่งทักทวงนั้นไมได 
ในกรณีเชนนี้ ทานใหถือวาผูเปนหุนสวนยอมเปนหุนสวนผูจัดการทุกคน 
มาตรา ๑๐๓๔  ถาไดตกลงกันไววาการงานของหางหุนสวนนั้นจักใหเปนไปตามเสียงขางมาก

แหงผูเปนหุนสวนไซร ทานใหผูเปนหุนสวนคนหนึ่งมีเสียงเปนคะแนนหนึ่ง โดยไมตองคํานึงถึงจํานวนที่ลงหุน

ดวยมากหรือนอย 
มาตรา ๑๐๓๕  ถาไดตกลงกันไววาจะใหผูเปนหุนสวนหลายคนจัดการหางหุนสวนไซร หุนสวน

ผูจัดการแตละคนจะจัดการหางหุนสวนนั้นก็ได แตหุนสวนผูจัดการคนหนึ่งคนใดจะทําการอันใดซึ่งหุนสวน

ผูจัดการอีกคนหนึ่งทักทวงนั้นไมได 
มาตรา ๑๐๓๖  อันหุนสวนผูจัดการนั้น จะเอาออกจากตําแหนงไดตอเมื่อผูเปนหุนสวนทั้งหลาย

อ่ืนยินยอมพรอมกัน เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน 
มาตรา ๑๐๓๗  ถึงแมวาผูเปนหุนสวนทั้งหลายไดตกลงใหผูเปนหุนสวนคนเดียวหรือหลายคน

เปนผูจัดการหางหุนสวนก็ดี ผูเปนหุนสวนทุกคน นอกจากผูจัดการยอมมีสิทธิที่จะไตถามถึงการงานของหาง

หุนสวนที่จัดอยูนั้นไดทุกเมื่อ และมีสิทธิที่จะตรวจและคัดสําเนาสมุดบัญชี และเอกสารใด ๆ ของหุนสวนไดดวย 
มาตรา ๑๐๓๘  หามมิใหผูเปนหุนสวนประกอบกิจการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมีสภาพดุจเดียวกัน 

และเปนการแขงขันกับกิจการของหางหุนสวนนั้นไมวาทําเพ่ือประโยชนตนหรือประโยชนผูอ่ืน โดยมิไดรับความ

ยินยอมของผูเปนหุนสวนคนอื่น ๆ 
ถาผูเปนหุนสวนคนใดทําการฝาฝนตอบทบัญญัติมาตรานี้ไซร ผูเปนหุนสวนคนอื่นๆ ชอบที่จะ

เรียกเอาผลกําไรซึ่งผูนั้นหาไดทั้งหมด หรือเรียกเอาคาสินไหมทดแทนเพื่อการที่หางหุนสวนไดรับความเสยีหาย

เพราะเหตุนั้น แตทานหามมิใหฟองเรียกเมื่อพนเวลาปหนึ่งนับแตวันทําการฝาฝน 
มาตรา ๑๐๓๙  ผูเปนหุนสวนจําตองจัดการงานของหางหุนสวนดวยความระมัดระวังใหมาก

เสมือนกับจัดการงานของตนเองฉะนั้น 
มาตรา ๑๐๔๐  หามมิใหชักนําเอาบุคคลผูอ่ืนเขามาเปนหุนสวนในหางหุนสวนโดยมิไดรับความ

ยินยอมของผูเปนหุนสวนหมดดวยกันทุกคน เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน 
มาตรา ๑๐๔๑  ถาผูเปนหุนสวนคนใดคนหนึ่งโอนสวนกําไรของตนในหางหุนสวนทั้งหมดก็ดี 

หรือแตบางสวนก็ดีใหแกบุคคลภายนอกโดยมิไดรับความยินยอมของผูเปนหุนสวนทั้งหลายอื่นไซร ทานวา

บุคคลภายนอกนั้นจะกลายเปนเขาหุนสวนดวยก็หามิได 



มาตรา ๑๐๔๒  ความเกี่ยวพันระหวางหุนสวนผูจัดการกับผูเปนหุนสวนทั้งหลายอื่นนั้น ทานให

บังคับดวยบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยตัวแทน 
มาตรา ๑๐๔๓  ถาผูเปนหุนสวนอันมิไดเปนผูจัดการเอื้อมเขามาจัดการงานของหางหุนสวนก็ดี 

หรือผูเปนหุนสวนซึ่งเปนผูจัดการกระทําลวงขอบอํานาจของตนก็ดี ทานใหบังคับดวยบทบัญญัติแหงประมวล

กฎหมายนี้ วาดวยจัดการงานนอกสั่ง 
มาตรา ๑๐๔๔  อันสวนกําไรก็ดี สวนขาดทุนก็ดี ของผูเปนหุนสวนทุกๆ คนนั้นยอมเปนไป

ตามสวนที่ลงหุน 
มาตรา ๑๐๔๕  ถาหุนสวนของผูใดไดกําหนดไวแตเพียงขางฝายกําไรวาจะแบงเอาเทาไร หรือ

กําหนดแตเพียงขางขาดทุนวาจะยอมขาดเทาไรฉะนี้ไซร ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาหุนสวนของผูนั้นมีสวน

กําไรและสวนขาดทุนเปนอยางเดียวกัน 
มาตรา ๑๐๔๖  ผูเปนหุนสวนไมวาคนหนึ่งคนใดหามีสิทธิจะไดรับบําเหน็จเพื่อที่ไดจัดการงาน

ของหางหุนสวนนั้นไม เวนแตจะไดมีความตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน 
มาตรา ๑๐๔๗  ถาชื่อของผูเปนหุนสวนซึ่งออกจากหุนสวนไปแลวยังคงใชเรียกขานติดเปนชื่อ

หางหุนสวนอยู  ทานวาผูเปนหุนสวนนั้นชอบที่จะเรียกใหงดใชช่ือของตนเสียได 
มาตรา ๑๐๔๘  ผูเปนหุนสวนคนหนึ่งจะเรียกเอาสวนของตนจากหุนสวนอื่นๆ แมในกิจการ

คาขายอันใดซึ่งไมปรากฏชื่อของตนก็ได 

สวนที่ ๓ 
ความเกี่ยวพันระหวางผูเปนหุนสวนกับบุคคลภายนอก 

   

มาตรา ๑๐๔๙  ผูเปนหุนสวนจะถือเอาสิทธิใดๆ แกบุคคลภายนอกในกิจการคาขายซึ่งไม

ปรากฏชื่อของตนนั้นหาไดไม 
มาตรา ๑๐๕๐  การใด ๆ อันผูเปนหุนสวนคนใดคนหนึ่งไดจัดทําไปในทางที่เปนธรรมดา

การคาขายของหางหุนสวนนั้น ทานวาผูเปนหุนสวนหมดทุกคนยอมมีความผูกพันในการนั้นๆ ดวย และจะตอง

รับผิดรวมกันโดยไมจํากัดจํานวนในการชําระหนี้ อันไดกอใหเกิดข้ึนเพราะจัดการไปเชนนั้น 
มาตรา ๑๐๕๑  ผูเปนหุนสวนซึ่งออกจากหุนสวนไปแลวยังคงตองรับผิดในหนี้ซึ่งหางหุนสวน

ไดกอใหเกิดข้ึนที่ตนไดออกจากหุนสวนไป 
มาตรา ๑๐๕๒  บุคคลผูเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนยอมตองรับผิดในหนี้ใดๆ ซึ่งหาง

หุนสวนไดกอใหเกิดข้ึนกอนที่ตนเขามาเปนหุนสวนดวย 



มาตรา ๑๐๕๓  หางหุนสวนซึ่งมิไดจดทะเบียนนั้น ถึงแมจะมีขอจํากัดอํานาจของหุนสวนคน

หนึ่งในการที่จะผูกพันผูเปนหุนสวนคนอื่น ๆ ทานวาขอจํากัดเชนนั้นก็หามีผลถึงบุคคลภายนอกไม 
มาตรา ๑๐๕๔  บุคคลใดแสดงตนวาเปนหุนสวนดวยวาจาก็ดี ดวยลายลักษณอักษรก็ดี ดวยกิริยา

ก็ดี ดวยยินยอมใหเขาใชช่ือตนเปนชื่อหางหุนสวนก็ดี หรือรูแลวไมคัดคานปลอยใหเขาแสดงวาตนเปนหุนสวน

ก็ดี ทานวาบุคคลนั้นยอมตองรับผิดตอบุคคลภายนอกในบรรดาหนี้ของหางหุนสวนเสมือนเปนหุนสวน 
ถาผูเปนหุนสวนคนหนึ่งคนใดตายไปแลว และหางหุนสวนนั้นยังคงคาตอไปในชื่อเดิมของหาง 

ทานวาเหตุเพียงที่คงใชช่ือเดิมนั้นก็ดี หรือใชช่ือของหุนสวนผูตายควบอยูดวยก็ดีหาทําใหความรับผิดมีแกกอง

ทรัพยมรดกของผูตายเพื่อหนี้ใดๆ อันหางหุนสวนไดกอใหเกิดข้ึนภายหลังมรณะนั้นไม 

สวนที่ ๔ 

การเลิกและชาํระบัญชีหางหุนสวนสามัญ 

   

มาตรา ๑๐๕๕  หางหุนสวนสามัญยอมเลิกกันดวยเหตุดั่งกลาวตอไปนี้ 
(๑)  ถาในสัญญาทําไวมีกําหนดกรณีอันใดเปนเหตุที่จะเลิกกัน เม่ือมีกรณีนั้น 
(๒) ถาสัญญาทําไวเฉพาะกําหนดกาลใด เม่ือส้ินกําหนดกาลนั้น 
(๓) ถาสัญญาทําไวเฉพาะเพ่ือทํากิจการอยางหนึ่งอยางใดแตอยางเดียว เม่ือเสร็จการนั้น 
(๔) เม่ือผูเปนหุนสวนคนใดคนหนึ่งใหคําบอกกลาวแกผูเปนหุนสวนคนอื่นๆ ตามกําหนด 

ดั่งบัญญัติไวในมาตรา ๑๐๕๖ 
(๕) เม่ือผูเปนหุนสวนคนใดคนหนึ่งตาย หรือลมละลาย หรือตกเปนผูไรความสามารถ 
มาตรา ๑๐๕๖  ถาหางหุนสวนไดตั้งข้ึนไมมีกําหนดกาลอยางหนึ่งอยางใดเปนยุติ ทานวาจะเลิก

ไดตอเมื่อผูเปนหุนสวนคนใดคนหนึ่งบอกเลิกเมื่อส้ินรอบปในทางบัญชีเงินของหางหุนสวนนั้น และผูเปน

หุนสวนนั้นตองบอกกลาวความจํานงจะเลิกลวงหนาไมนอยกวาหกเดือน 
มาตรา ๑๐๕๗  ถาผูเปนหุนสวนคนใดรองขอเม่ือมีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดั่งจะกลาวตอไปนี้ 

ศาลอาจสั่งใหหางหุนสวนสามัญเลิกกันเสียก็ได คือ 
(๑) เมื่อผูเปนหุนสวนคนใดคนหนึ่งนอกจากผูรองฟองนั้น ลวงละเมิดบทบังคับใดๆ อันเปน

ขอสาระสําคัญซึ่งสัญญาหุนสวนกําหนดไวแกตน โดยจงใจหรือเลินเลออยางรายแรง 
(๒) เมื่อกิจการของหางหุนสวนนั้นจะทําไปก็มีแตขาดทุนอยางเดียวและไมมีหวังจะกลับฟนตัวไดอีก 
(๓) เม่ือมีเหตุอ่ืนใดๆ ทําใหหางหุนสวนนั้นเหลือวิสัยที่จะดํารงคงอยูตอไปได 
มาตรา ๑๐๕๘  เมื่อเหตุอันใดอันหนึ่งเกิดข้ึนเกี่ยวดวยผูเปนหุนสวนคนหนึ่ง ซึ่งตามความใน

มาตรา ๑๐๕๗ หรือมาตรา ๑๐๖๗ เปนเหตุใหผูเปนหุนสวนทั้งหลายนอกนั้นมีสิทธิจะเรียกใหเลิกหางหุนสวนได

ไซร ในเมื่อผูเปนหุนสวนเหลานั้นยื่นคํารอง ทานวาศาลจะสั่งใหกําจัดหุนสวนผูตนเหตุคนนั้นออกเสียจากหาง

หุนสวนแทนสั่งใหเลิกหางหุนสวนก็ได 



ในการแบงทรัพยสินระหวางหางหุนสวนกับผูเปนหุนสวนซึ่งถูกกําจัดนั้น ทานใหตีราคา

ทรัพยสินของหางหุนสวนตามราคาที่เปนอยูในเวลาแรกยื่นคํารองขอใหกําจัด 

มาตรา ๑๐๕๙  ถาเมื่อส้ินกําหนดกาลซึ่งไดตกลงกันไว และผูเปนหุนสวนทั้งหลายหรือผูเปน

หุนสวนซึ่งเคยไดจัดการอยูในระหวางกําหนดนั้น ยังคงดําเนินการคาของหางหุนสวนอยูตอไปโดยมิไดชําระ

บัญชีหรือชําระเงินกันใหเสร็จไปไซร ทานใหถือวาผูเปนหุนสวนทั้งปวงไดตกลงคงทําการเปนหุนสวนกันสืบไป

โดยไมมีกําหนดกาล 

มาตรา ๑๐๖๐  ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงกลาวไวในมาตรา ๑๐๕๕ อนุมาตรา ๔ หรือ

อนุมาตรา ๕ นั้น ถาผูเปนหุนสวนที่ยังอยูรับซื้อหุนของผูที่ออกจากหุนสวนไปไซร ทานวาสัญญาหุนสวนนั้นก็

ยังคงใชไดตอไปในระหวางผูเปนหุนสวนที่ยังอยูดวยกัน 
มาตรา ๑๐๖๑  เมื่อหางหุนสวนเลิกกันแลวก็ใหจัดการชําระบัญชีเวนแตจะไดตกลงกันให

จัดการทรัพยสินโดยวิธีอ่ืนในระหวางผูเปนหุนสวนดวยกัน หรือวาหางหุนสวนนั้นศาลไดพิพากษาใหลมละลาย 
ถาการเลิกหางหุนสวนนั้นไดเปนไปโดยที่เจาหนี้เฉพาะตัวของผูเปนหุนสวนคนใดคนหนึ่งได

ใหคําบอกกลาวก็ดี หรือโดยที่ผูเปนหุนสวนคนใดคนหนึ่งลมละลายก็ดี  ทานวาจะงดการชําระบัญชีเสียได

ตอเม่ือเจาหนี้คนนั้น หรือเจาพนักงานรักษาทรัพยยินยอมดวย 
การชําระบัญชีนั้น ใหผูเปนหุนสวนทั้งหมดดวยกันจัดทําหรือใหบุคคลอื่นซึ่งผูเปนหุนสวนได

ตั้งแตงข้ึนนั้นเปนผูจัดทํา 
การแตงตั้งผูชําระบัญชี ใหวินิจฉัยชี้ขาดโดยคะแนนเสียงขางมากของผูเปนหุนสวน 
มาตรา ๑๐๖๒  การชําระบัญชี ใหทําโดยลําดับดังนี้ คือ 
(๑) ใหชําระหนี้ทั้งหลายซึ่งคางชําระแกบุคคลภายนอก 
(๒) ใหชดใชเงินทดรองและคาใชจายซึ่งผูเปนหุนสวนไดออกของตนไปเพื่อจัดการคาของหาง 
(๓) ใหคืนทุนทรัพยซึ่งผูเปนหุนสวนแตละคนไดลงเปนหุน 
ถายังมีทรัพยเหลืออยูอีกเทาไร ก็ใหเฉล่ียแจกเปนกําไรในระหวางผูเปนหุนสวน 
มาตรา ๑๐๖๓  ถาเม่ือไดชําระหนี้ซึ่งคางชําระแกบุคคลภายนอกและชดใชเงินทดรองและ

คาใชจายแลว สินทรัพยที่ยังอยูไมพอจะคืนแกผูเปนหุนสวนใหครบจํานวนที่ลงหุนไซรสวนที่ขาดนี้คือขาดทุน 

ซึ่งตองคิดเฉลี่ยชวยกันขาด 

สวนที่ ๕ 
การจดทะเบยีนหางหุนสวนสามัญ 

   

มาตรา ๑๐๖๔  อันหางหุนสวนสามัญนั้น จะจดทะเบียนก็ได 
การลงทะเบียนนั้น ทานบังคับใหมีรายการดั่งนี้ คือ 



(๑) ช่ือหางหุนสวน 
(๒) วัตถุที่ประสงคของหางหุนสวน 
(๓) ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสาขาทั้งปวง 
(๔) ช่ือและท่ีสํานักกับทั้งอาชีวะของผูเปนหุนสวนทุกๆ คน ถาผูเปนหุนสวนคนใดมีช่ือย่ีหอ  

ก็ใหลงทะเบียนทั้งช่ือและย่ีหอดวย 
(๕) ช่ือหุนสวนผูจัดการ ในเมื่อไดตั้งแตงใหเปนผูจัดการแตเพียงบางคน 
(๖) ถามีขอจํากัดอํานาจของหุนสวนผูจัดการประการใดใหลงไวดวย 
(๗) ตราซึ่งใชเปนสําคัญของหางหุนสวน 
ขอความซึ่งลงทะเบียนนั้น จะลงรายการอื่นๆ อีกอันคูสัญญาเห็นสมควรจะใหประชาชนทราบ

ดวยก็ได 
การลงทะเบียนนั้น ตองลงลายมือช่ือของผูเปนหุนสวนทุกคน และตองประทับตราของหาง

หุนสวนนั้นดวย 
ใหพนักงานทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสงมอบใหแกหางหุนสวนนั้นฉบับหนึ่ง 

    *
 มาตรา ๑๐๖๔/๑  หุนสวนผูจัดการคนใดในหางหุนสวนจดทะเบียนจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่น

ใบลาออกตอหุนสวนผูจดัการอื่นคนหนึ่งคนใด การลาออกมีผลนบัแตวนัที่ใบลาออกไปถึงหุนสวนผูจดัการอืน่นัน้ 
ในกรณีที่หางหุนสวนจดทะเบียนมีหุนสวนผูจัดการคนเดียว ใหหุนสวนผูจัดการที่จะลาออก

จากตําแหนงแจงเปนหนังสือใหผูเปนหุนสวนคนหนึ่งคนใดทราบเพื่อนัดประชุมและพิจารณาตั้งผูจัดการคนใหม 

พรอมกับแนบใบลาออกไปดวย การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงหุนสวนผูนั้น 
หุนสวนผูจัดการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียน

ทราบดวยก็ได 
    *

 มาตรา ๑๐๖๔/๒  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหุนสวนผูจัดการ ใหหางหุนสวนจดทะเบยีนนาํความไป

จดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
มาตรา ๑๐๖๕  ผูเปนหุนสวนอาจถือเอาประโยชนแกบุคคลภายนอกในบรรดาสิทธิอันหาง

หุนสวนจดทะเบียนนั้นไดมา แมในกิจการซึ่งไมปรากฏชื่อของตน 

มาตรา ๑๐๖๖  หามมิใหผูเปนหุนสวนคนหนึ่งคนใดในหางหุนสวนจดทะเบียนประกอบกิจการ

อยางหนึ่งอยางใดอันมีสภาพเปนอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของหางหุนสวนนั้น ไมวาทําเพ่ือ

ประโยชนตนหรือเพ่ือประโยชนผูอ่ืน หรือไปเขาเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนอื่น ซึ่งประกอบ

กิจการอันมีสภาพเปนอยางเดียวกัน และแขงขันกับกิจการของหางหุนสวนจดทะเบียนนั้น เวนไวแตจะไดรับ 

คํายินยอมของผูเปนหุนสวนอื่นทั้งหมด 
     
*
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๓ 



แตขอหามเชนวามานี้ ทานวาจะไมพึงใชได  ถาหากผูเปนหุนสวนทั้งหลายไดรูอยูแลวในเวลา

เมื่อลงทะเบียนหางหุนสวนนั้นวา ผูเปนหุนสวนคนหนึ่งไดทํากิจการ หรือเขาเปนหุนสวนอยูในหางหุนสวนอื่น

อันมีวัตถุที่ประสงคอยางเดียวกัน และในสัญญาเขาหุนสวนที่ทําไวตอกันนั้นก็ไมไดบังคับใหถอนตัวออก 
มาตรา ๑๐๖๗  ถาผูเปนหุนสวนคนใดกระทําการฝาฝนตอบทบัญญัติในมาตรากอนนี้ไซร ทานวา

หางหุนสวนซึ่งจดทะเบียนนั้นชอบที่จะเรียกเอาผลกําไรอันผูนั้นหาไดทั้งหมดหรือเรียกเอาคาสินไหมทดแทน

เพ่ือความเสียหายซึ่งหางหุนสวนไดรับเพราะเหตุนั้น 
แตทั้งนี้ทานหามมิใหฟองเรียกเมื่อพนเวลาปหนึ่งนับแตวันทําการฝาฝน 
อนึ่ง บทบัญญัติมาตรานี้ไมลบลางสิทธิของผูเปนหุนสวนทั้งหลายนอกนั้นในอันจะเรียกใหเลิก

หางหุนสวน 
มาตรา ๑๐๖๘  ความรับผิดของผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนจดทะเบียนอันเกี่ยวแกหนี้ซึ่งหาง

หุนสวนไดกอใหเกิดข้ึนกอนที่ตนออกจากหุนสวนนั้น ยอมมีจํากัดเพียงสองปนับแตเม่ือออกจากหุนสวน 
มาตรา ๑๐๖๙  นอกจากในกรณีทั้งหลายที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๐๕๕ ทานวาหางหุนสวนจด

ทะเบียนยอมเลิกกันเมื่อหางหุนสวนนั้นลมละลาย 
มาตรา ๑๐๗๐  เม่ือใดหางหุนสวนซึ่งจดทะเบียนผิดนัดชําระหนี้ เม่ือนั้นเจาหนี้ของหาง

หุนสวนนั้นชอบที่จะเรียกใหชําระหนี้เอาแตผูเปนหุนสวนคนใดคนหนึ่งก็ได 
มาตรา ๑๐๗๑  ในกรณีที่กลาวไวในมาตรา ๑๐๗๐ นั้น ถาผูเปนหุนสวนนําพิสูจนไดวา 
(๑) สินทรัพยของหางหุนสวนยังมีพอที่จะชําระหนี้ไดทั้งหมดหรือบางสวน และ 
(๒) การที่จะบังคับเอาแกหางหุนสวนนั้นไมเปนการยากฉะนี้ไซร 
ศาลจะบังคบัใหเอาสินทรัพยของหางหุนสวนนั้นชําระหนี้กอนก็ได สุดแตศาลจะเห็นสมควร 

มาตรา ๑๐๗๒  ถาหางหุนสวนซึ่งจดทะเบียนยังมิไดเลิกกันตราบใด เจาหนี้ของผูเปนหุนสวน

เฉพาะตัวยอมใชสิทธิไดแตเพียงในผลกําไรหรือเงินซึ่งหางหุนสวนคางชําระแกผูเปนหุนสวนคนนั้นเทานั้น ถา

หางหุนสวนนั้นเลิกกันแลวเจาหนี้ยอมใชสิทธิไดตลอดจนถึงหุนของผูเปนหุนสวนคนนั้นอันมีในสินทรัพยของ

หางหุนสวน 

สวนที่ ๖ 
การควบหางหุนสวนจดทะเบียนเขากัน 

   

มาตรา ๑๐๗๓  หางหุนสวนจดทะเบียนหางหนึ่งจะควบเขาเปนอันเดียวกับหางหุนสวนจดทะเบียน

อีกหางหนึ่งก็ได  โดยความยินยอมของผูเปนหุนสวนทั้งหมด เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน



มาตรา ๑๐๗๔  เม่ือหางหุนสวนจดทะเบียนหางใดปลงใจจะควบเขากันกับหางอ่ืน หางหุนสวนนัน้

ตองโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่นั้นสองครั้งเปนอยางนอย และสงคําบอกกลาวความประสงคที่จะควบเขา

กันนั้นแกบรรดาผูซึ่งหางหุนสวนรูวาเปนเจาหนี้ และขอใหเจาหนี้ผูมีขอคัดคานอยางหนึ่งอยางใด ในการที่จะ

ทํานั้นสงคําคัดคานไปภายในสามเดือนนับแตวันบอกกลาว

ถาไมมีใครคัดคานภายในกําหนดเวลาเชนวานั้น ก็ใหพึงถือวาไมมีคัดคาน

ถามีคัดคานไซร ทานมิใหหางหุนสวนจัดการควบเขากัน เวนแตจะไดใชหนี้ที่เรียกรองหรือให

ประกันเพื่อหนี้นั้นแลว

มาตรา ๑๐๗๕  เม่ือหางไดควบเขากันแลว ตางหางก็ตางมีหนาที่จะตองนําความนัน้จดลงทะเบยีน 

วาไดควบเขากันเปนหางหุนสวนขึ้นใหม

มาตรา ๑๐๗๖  หางหุนสวนใหมนี้ยอมไดไปทั้งสิทธิ ทั้งตองอยูในความรับผิดของหางหุนสวน

เดิมที่ไดควบเขากันนั้นทั้งส้ิน

หมวด ๓ 

หุนสวนสวนจํากัด 
   

มาตรา ๑๐๗๗  อันหางหุนสวนจํากัดนั้น คือหางหุนสวนประเภทหนึง่ ซึ่งมีผูเปนหุนสวนสอง

จําพวก ดั่งจะกลาวตอไปนี ้คือ 
(๑) ผูเปนหุนสวนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งมีจํากัดความรับผิดเพียงไมเกินจํานวนเงินที่ตนรับ

จะลงหุนในหางหุนสวนนั้นจาํพวกหนึ่ง และ 
(๒) ผูเปนหุนสวนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งตองรับผดิรวมกันในบรรดาหนี้ของหางหุนสวนไมมี

จํากัดจาํนวนอกีจําพวกหนึ่ง 

มาตรา ๑๐๗๘  อันหางหุนสวนจํากัดนั้น ทานบังคับวาตองจดทะเบียน 
การลงทะเบียนนั้น ตองมีรายการดั่งตอไปนี้ คือ 
(๑) ช่ือหางหุนสวน 
(๒) ขอแถลงความวาเปนหางหุนสวนจาํกัด และวตัถุที่ประสงคของหางหุนสวนนั้น 
(๓) ที่ตั้งสํานกังานแหงใหญและสํานักงานสาขาทั้งปวง 
(๔) ช่ือ ยี่หอ สํานัก และอาชีวะของผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรบัผดิ และจาํนวนเงินซึ่ง

เขาเหลานั้นไดลงหุนดวยในหางหุนสวน 
(๕) ช่ือ ยี่หอ สํานัก และอาชีวะของผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด 
(๖) ช่ือหุนสวนผูจดัการ 
(๗) ถามีขอจํากัดอาํนาจหุนสวนผูจัดการอันจะผูกพันหางหุนสวนนัน้ประการใดใหลงไวดวย 



ขอความซึ่งลงทะเบียนนัน้ จะลงรายการอื่น ๆ อีกอันคูสัญญาเหน็สมควรจะใหประชาชนทราบ

ดวยก็ได 
การลงทะเบียนนั้น ตองลงลายมือช่ือของผูเปนหุนสวนทุกคนและตองประทับตราของหาง

หุนสวนนั้นดวย  
ใหพนักงานทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสงมอบใหแกหางหุนสวนนัน้ฉบับหนึ่ง 

    *
มาตรา ๑๐๗๘/๑  หุนสวนผูจัดการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอหุนสวน

ผูจัดการคนหนึ่งคนใด การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงหุนสวนผูจัดการอื่นนั้น 
ในกรณีที่หางหุนสวนจํากัดมีหุนสวนผูจัดการคนเดียว ใหหุนสวนผูจัดการที่จะลาออกจาก

ตําแหนงแจงเปนหนังสือใหผูเปนหุนสวนคนหนึ่งคนใดทราบเพื่อนัดประชุมและพิจารณาตั้งหุนสวนผูจัดการคน

ใหม พรอมกับแนบใบลาออกไปดวย การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงหุนสวนผูนั้น 
หุนสวนผูจัดการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียน

ทราบดวยก็ได 
   *

 มาตรา ๑๐๗๘/๒
 
 เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงหุนสวนผูจัดการ ใหหางหุนสวนจํากัดนําความไปจด

ทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
มาตรา ๑๐๗๙  อันหางหุนสวนจํากัดนั้น ถายังมิไดจดทะเบียนอยูตราบใด ทานใหถือวาเปน

หางหุนสวนสามัญซึ่งผูเปนหุนสวนทั้งหมดยอมตองรับผิดรวมกันในบรรดาหนี้ของหางหุนสวนโดยไมมีจํากัด

จํานวนจนกวาจะไดจดทะเบียน 
มาตรา ๑๐๘๐  บทบัญญัติวาดวยหางหุนสวนสามัญขอใดๆ หากมิไดยกเวนหรือแกไข

เปล่ียนแปลงไปโดยบทบัญญัติแหงหมวด ๓ นี้  ทานใหนํามาใชบังคับแกหางหุนสวนจํากัดดวย 
ถาผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดนั้นมีอยูหลายคนดวยกัน  ทานใหใชบทบัญญัติสําหรับ

หางหุนสวนสามัญเปนวิธีบังคับในความเกี่ยวพันระหวางคนเหลานั้นเอง และความเกี่ยวพันระหวางผูเปนหุนสวน

เหลานั้นกับหางหุนสวน 
มาตรา ๑๐๘๑  หามมิใหเอาชื่อของผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดมาเรียกขานระคน

เปนชื่อหาง 
มาตรา ๑๐๘๒  ถาผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดคนใดยินยอมโดยแสดงออกชัดหรือ

โดยปริยายใหใชช่ือของตนระคนเปนชื่อหางไซร ทานวาผูเปนหุนสวนคนนั้นจะตองรับผิดตอบุคคลภายนอก

เสมือนดังวาเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดฉะนั้น 
แตในระหวางผูเปนหุนสวนกันเองนั้น ความรับผิดของผูเปนหุนสวนเชนนี้ ทานใหคงบังคับ

ตามสัญญาหุนสวน 
 

     

* 
แกไขเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๔ 



มาตรา ๑๐๘๓  การลงหุนของผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดนั้น ทานวาตองใหลงเปน

เงินหรือทรัพยสินอยางอื่นๆ 
มาตรา ๑๐๘๔  หามมิใหแบงเงินปนผลหรือดอกเบี้ยใหแกผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิด 

นอกจากผลกําไรซึ่งหางหุนสวนทํามาคาได 

ถาทุนของหางหุนสวนลดนอยลงไปเพราะคาขายขาดทุน  ทานหามมิใหแบงเงินปนผลหรือ

ดอกเบี้ยใหแกผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดจนกวาทุนซึ่งขาดไปนั้นจะไดคืนมาเต็มจํานวนเดิม 
แตถาผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดคนใดไดรับเงินปนผลหรือดอกเบี้ยไปแลวโดย

สุจริต ทานวาหาอาจจะบังคับใหเขาคืนเงินนั้นไดไม 

มาตรา ๑๐๘๕  ถาผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดไดแสดงดวยจดหมายหรือใบแจง

ความหรือดวยวิธีอยางอ่ืนใหบุคคลภายนอกทราบวาตนไดลงหุนไวมากกวาจํานวนซึ่งไดจดทะเบียนเพียงใด 

ทานวาผูนั้นจะตองรับผิดเทาถึงจํานวนเพียงนั้น 
มาตรา ๑๐๘๖  ขอซึ่งตกลงกันในระหวางผูเปนหุนสวนทั้งหลาย เพ่ือจะเปลี่ยนแปลงประเภท

ทรัพยสินที่ลงหุน หรือเพ่ือจะลดจํานวนลงหุนแหงผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดคนหนึ่งคนใดนั้น ทาน

วายังไมเปนผลแกบุคคลภายนอกจนกวาจะไดจดทะเบียน 
เมื่อไดจดทะเบียนแลวไซร ขอตกลงนั้นๆ ก็ยอมมีผลแตเพียงเฉพาะแกหนี้อันหางหุนสวนได

กอใหเกิดข้ึนภายหลังเวลาที่ไดจดทะเบียนแลวเทานั้น 
มาตรา ๑๐๘๗  อันหางหุนสวนจํากัดนั้น ทานวาตองใหแตเฉพาะผูเปนหุนสวนจําพวกไม

จํากัดความรับผิดเทานั้นเปนผูจัดการ 
มาตรา ๑๐๘๘  ถาผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดผูใดสอดเขาไปเกี่ยวของจัดการงาน

ของหางหุนสวน ทานวาผูนั้นจะตองรับผิดรวมกันในบรรดาหนี้ทั้งหลายของหางหุนสวนนั้นโดยไมจํากัดจํานวน 
แตการออกความเห็นและแนะนําก็ดี ออกเสียงเปนคะแนนนับในการตั้งและถอดถอนผูจัดการ

ตามกรณีที่มีบังคับไวในสัญญาหุนสวนนั้นก็ดี ทานหานับวาเปนการสอดเขาไปเกี่ยวของจัดการงานของหาง

หุนสวนนั้นไม 
มาตรา ๑๐๘๙  ผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดนั้น จะตั้งใหเปนผูชําระบัญชีของหาง

หุนสวนก็ได 
มาตรา ๑๐๙๐  ผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดจะประกอบการคาขายอยางใดๆ เพ่ือ

ประโยชนตนหรือเพ่ือประโยชนบุคคลภายนอกก็ได แมวาการงานเชนนั้นจะมีสภาพเปนอยางเดียวกันกับการคา

ขายของหางหุนสวนก็ไมหาม 
มาตรา ๑๐๙๑  ผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดจะโอนหุนของตนปราศจากความ

ยินยอมของผูเปนหุนสวนอื่นๆ ก็โอนได 



มาตรา ๑๐๙๒  การที่ผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดตายก็ดี ลมละลายหรือตกเปนคนไร

ความสามารถก็ดี  หาเปนเหตุใหหางหุนสวนจํากัดตองเลิกกันไม เวนแตจะไดมีขอสัญญากันไวเปนอยางอ่ืน 
มาตรา ๑๐๙๓  ถาผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดผูใดตาย ทานวาทายาทของผูนั้นยอม

เขาเปนหุนสวนแทนที่ผูตาย เวนแตจะไดมีขอสัญญากันไวเปนอยางอ่ืน 
มาตรา ๑๐๙๔  ถาผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดผูใดลมละลาย ทานวาตองเอาหุนของ 

ผูนั้นในหางหุนสวนออกขายเปนสินทรัพยในกองลมละลาย 
มาตรา ๑๐๙๕  ตราบใดหางหุนสวนจํากัดยังมิไดเลิกกัน ตราบนั้นเจาหนี้ของหางยอมไมมี

สิทธิจะฟองรองผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดได 
แตเม่ือหางหุนสวนนั้นไดเลิกกันแลว เจาหนี้ของหางมีสิทธิฟองรองผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัด

ความรับผิดไดเพียงจํานวนดั่งนี้ คือ 
(๑) จํานวนลงหุนของผูเปนหุนสวนเทาที่ยังคางสงแกหางหุนสวน 
(๒) จํานวนลงหุนเทาที่ผูเปนหุนสวนไดถอนไปจากสินทรัพยของหางหุนสวน 
(๓) จํานวนเงินปนผลและดอกเบี้ยซึ่งผูเปนหุนสวนไดรับไปแลวโดยทุจริตและฝาฝนตอบท

มาตรา ๑๐๘๔ 

หมวด ๔ 
บริษัทจํากัด 

   

สวนที่ ๑ 

สภาพและการตั้งบริษัทจํากัด 

   

   * 
มาตรา ๑๐๙๖ อันวาบริษัทจํากัดนั้น คือบริษัทประเภทซึ่งตั้งข้ึนดวยแบงทุนเปนหุนมีมูลคา

เทาๆ กัน โดยมีผูถือหุนตางรับผิดจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินที่ตนยังสงใชไมครบมูลคาของหุนที่ตนถือ 

  **
มาตรา ๑๐๙๖ ทวิ (ยกเลิก) 

 ***
มาตรา ๑๐๙๗ บุคคลใดๆ ตั้งแตสามคนขึ้นไปจะเริ่มกอการและตั้งเปนบริษัทจํากัดก็ไดโดย

เขาช่ือกันทําหนังสือบริคณหสนธิ และกระทําการอยางอ่ืนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ 

 
 

 
     
* 
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓ 

**
ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ 

***
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖ 



มาตรา ๑๐๙๘  หนังสือบริคณหสนธินั้น ตองมีรายการดั่งตอไปนี้ คือ 
(๑) ช่ือบริษัทอันคิดจะตั้งข้ึน ซึ่งตองมีคําวา “จํากัด” ไวปลายชื่อนั้นดวยเสมอไป 
(๒) ที่สํานักงานของบริษัทซึ่งบอกทะเบียนนั้นจะตั้งอยู ณ ที่ใดในพระราชอาณาเขต 
(๓) วัตถุที่ประสงคทั้งหลายของบริษัท 
(๔) ถอยคําสําแดงวา ความรับผิดของผูถือหุนจะมีจํากัด 
(๕) จํานวนทุนเรือนหุนซึ่งบริษัทคิดกําหนดจะจดทะเบียนแบงออกเปนหุนมีมูลคากําหนดหุน

ละเทาไร 

(๖) ช่ือ สํานัก อาชีวะ และลายมือช่ือของบรรดาผูเร่ิมกอการ ทั้งจํานวนหุนซึ่งตางคนตางเขาช่ือ

ซื้อไวคนละเทาใด 

มาตรา ๑๐๙๙  หนังสือบริคณหสนธินั้น ทานใหทําเปนตนฉบับไวไมนอยกวาสองฉบับ และให

ลงลายมือช่ือของบรรดาผูเร่ิมกอการ และลายมือช่ือทั้งปวงนั้นใหมีพยานลงชื่อรับรองดวยสองคน 
หนังสือบริคณหสนธิซึ่งไดทํานั้น ทานบังคับใหนําฉบับหนึ่งไปจดทะเบียนและมอบไว ณ หอ

ทะเบียนในสวนพระราชอาณาเขตซึ่งบงไววาจะบอกทะเบียนตั้งสํานักงานของบริษัทนั้น 

มาตรา ๑๑๐๐  ผูเร่ิมกอการทุกคนตองลงช่ือซื้อหุนๆ หนึ่งเปนอยางนอย 

มาตรา ๑๑๐๑  บุคคลซึ่งเปนกรรมการของบริษัทจํากัดจะรับผิดโดยไมจํากัดก็ได ถากรณีเปน

เชนนั้นไซร ทานวาตองจดแถลงความรับผิดเชนนั้นลงไวในหนังสือบริคณหสนธิดวย 
อันความรับผิดโดยไมจํากัดของผูเปนกรรมการนั้น ยอมถึงที่สุดเมื่อลวงเวลาสองปนับแตวันที่

ตัวเขาออกจากตําแหนงกรรมการ 
   *

 มาตรา ๑๑๐๒  หามมิใหช้ีชวนประชาชนใหซื้อหุน 
      **

 มาตรา ๑๑๐๓ (ยกเลิก) 
มาตรา ๑๑๐๔  จํานวนหุนทัง้หมดซึ่งบริษทัคิดจะจดทะเบียนนัน้ ตองมีผูเขาช่ือซื้อหรือออกให

กันเสร็จกอนการจดทะเบียนของบริษัท 
มาตรา ๑๑๐๕  อันหุนนั้น ทานหามมใิหออกโดยราคาต่าํไปกวามูลคาของหุนที่ตั้งไว 
การออกหุนโดยราคาสูงกวามูลคาของหุนที่ตั้งไวนัน้ หากวาหนังสือบรคิณหสนธใิหอํานาจไว ก็

ใหออกได และในกรณีเชนนัน้ ตองสงใชจาํนวนที่ลํ้ามูลคาพรอมกันไปกับการสงใชเงินคราวแรก 
อนึ่ง เงินสงใชคาหุนคราวแรกนั้น ตองมิใหนอยกวารอยละยี่สิบหาแหงมูลคาของหุนที่ตั้งไว 
มาตรา ๑๑๐๖  การที่เขาช่ือซื้อหุนนั้นยอมผูกพันผูเขาช่ือโดยเง่ือนไขวา ถาบริษัทตั้งข้ึนแลวจะ

ใชจํานวนเงินคาหุนนั้น ๆ ใหแกบริษัทตามหนังสือช้ีชวนและขอบังคับของบริษัท 

     
* 
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๕ 

**
 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๖  



มาตรา ๑๑๐๗  เม่ือหุนชนิดซึ่งจะตองลงเงินนั้นไดมีผูเขาช่ือซ้ือหมดแลว ผูเร่ิมกอการตองนัด

บรรดาผูเขาช่ือซื้อหุนมาประชุมกันเปนการประชุมใหญโดยไมชักชา ประชุมอันนี้ใหเรียกวาประชุมตั้งบริษัท 
อนึ่ง ใหผูเร่ิมกอการสงรายงานการตั้งบริษัทมีคํารับรองของตนวาถูกตอง และมีขอความที่

เก่ียวแกกิจการอันจะพึงกระทําในที่ประชุมตั้งบริษัททุกๆ ขอตามความในมาตราตอไปนี้ไปยังผูเขาช่ือซ้ือหุนทุก

คนอยางนอยเจ็ดวันกอนวันนัดประชุม 
เม่ือไดสงรายงานตั้งบริษัทแกผูเขาช่ือซ้ือหุนแลว ผูเร่ิมกอการตองจัดสงสําเนารายงานอันมี 

คํารับรองวาถูกตองตามที่บังคับไวในมาตรานี้ไปยังนายทะเบียนบริษัทโดยพลัน 
อนึ่ง ใหผูเร่ิมกอการจัดใหมีบัญชีแถลงรายชื่อ ฐานะ และสํานักของผูเขาช่ือซื้อหุนกับจํานวนหุน

ซึ่งตางคนไดลงชื่อซื้อไวเพ่ือเสนอตอที่ประชุมนั้นดวย 
บทบัญญัติทั้งหลายแหงมาตรา ๑๑๗๖, ๑๑๘๗, ๑๑๘๘, ๑๑๘๙, ๑๑๙๑, ๑๑๙๒ และ ๑๑๙๕ 

นั้น ทานใหนํามาใชบังคับแกการประชุมตั้งบริษัทดวยโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๑๐๘  กิจการอันจะพึงทําในที่ประชุมตั้งบริษัทนั้น คือ 
(๑)  ทําความตกลงตั้งขอบังคับตาง ๆ ของบริษัท 
(๒)  ใหสัตยาบันแกบรรดาสัญญาซึ่งผูเร่ิมกอการไดทําไว และคาใชจายอยางหนึ่งอยางใดซึ่ง

เขาตองออกไปในการเริ่มกอบริษัท 
(๓)  วางกําหนดจํานวนเงินซึ่งจะใหแกผูเร่ิมกอการ ถาหากมีเจตนาวาจะให 
(๔)  วางกําหนดจํานวนหุนบุริมสิทธิ ทั้งกําหนดสภาพและบุริมสิทธิแหงหุนนั้นๆ วาเปนสถานใด

เพียงใด ถาหากจะมีหุนเชนนั้นในบริษัท 
(๕)  วางกําหนดจํานวนหุนสามัญ  หรือหุนบุริมสิทธิซึ่งออกใหเหมือนหนึ่งวาไดใชเต็มคาแลว

หรือไดใชแตบางสวนแลว เพราะใชใหดวยอยางอ่ืนนอกจากตัวเงิน และกําหนดวาเพียงใดซึ่งจะถือเอาเปนวาได

ใชเงินแลว ถาหากจะมีหุนเชนนั้นในบริษัท 
ใหแถลงในที่ประชุมโดยเฉพาะวา ซึ่งจะออกหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิใหเหมือนหนึ่งวา

ไดใชเงินแลวเชนนั้น เพ่ือแทนคุณแรงงานหรือตอบแทนทรัพยสินอยางใดใหพรรณนาจงชัดเจนทุกประการ 
(๖)  เลือกตั้งกรรมการและพนักงานสอบบัญชีอันเปนชุดแรกของบริษัท และวางกําหนด

อํานาจของคนเหลานี้ดวย 
มาตรา ๑๑๐๙  ผูเร่ิมกอการหรือผูเขาช่ือซื้อหุนจะออกเสียงลงคะแนนไมได ถาตนมีสวนได

เสียโดยพิเศษในปญหาที่ยกข้ึนวินิจฉัยนั้น 
อนึ่ง มติของที่ประชุมตั้งบริษัทยอมไมสมบูรณ เวนแตที่ประชุมจะไดลงมติโดยเสียงขางมาก 

อันมีคะแนนของผูเขาช่ือซื้อหุนรวมกันไมนอยกวากึ่งจํานวนผูเขาช่ือซ้ือหุนทั้งหมดซึ่งมีสิทธิลงคะแนนได และ

คิดตามจํานวนหุนรวมกันไมนอยกวาก่ึงจํานวนหุนของผูถือหุนนั้น ๆ ทั้งหมดดวยกัน 
มาตรา ๑๑๑๐  เม่ือไดประชุมตั้งบริษัทแลว ใหผูเร่ิมกอการบริษัทมอบการทั้งปวงใหแกกรรมการ

ของบริษัท 



เมื่อกรรมการไดรับการแลว ก็ใหลงมือจัดการเรียกใหผูเร่ิมกอการและผูเขาช่ือซ้ือหุนทั้งหลาย

ใชเงินในหุนซึ่งจะตองใชเปนตัวเงิน เรียกหุนหนึ่งไมนอยกวารอยละยี่สิบหา ตามที่ไดกําหนดไวในหนังสือช้ีชวน

บอกกลาวปาวรองหรือหนังสือชวนใหซื้อหุน 
   *

มาตรา ๑๑๑๑  เม่ือจํานวนเงินซึ่งวาไวในมาตรา ๑๑๑๐ ไดใชเสร็จแลว กรรมการตองไปขอจด

ทะเบียนบริษัทนั้น 
คําขอและขอความที่ลงในทะเบียนนั้น ใหระบุรายการตามที่ไดตกลงกันในที่ประชุมตั้งบริษัท 

ดั่งตอไปนี้ คือ 
(๑) จํานวนหุนทั้งส้ินซึ่งไดมีผูเขาช่ือซื้อ หรือไดจัดออกใหแลวแยกใหปรากฏวาเปนชนิดหุน

สามัญเทาใด หุนบุริมสิทธิเทาใด 
(๒) จํานวนหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ ซึ่งออกใหเหมือนหนึ่งวาไดใชเต็มคาแลวหรือไดใชแต

บางสวนแลว  นอกจากที่ใชเปนตัวเงิน และหุนที่ไดใชแตบางสวนนั้น ใหบอกวาไดใชแลวเพียงใด 
(๓) จํานวนเงินที่ไดใชแลวหุนละเทาใด 
(๔) จํานวนเงินที่ไดรับไวเปนคาหุนรวมทั้งส้ินเทาใด 
(๕) ช่ือ อาชีวะ และที่สํานักของกรรมการทุกคน 
(๖) ถาใหกรรมการตางมีอํานาจจัดการของบริษัทไดโดยลําพังตัวใหแสดงอํานาจของกรรมการ

นั้นๆ วาคนใดมีเพียงใด และบอกจํานวนหรือช่ือกรรมการซึ่งจะลงชื่อเปนสําคัญผูกพันบริษัทไดนั้นดวย 
(๗) ถาตั้งบริษัทขึ้นชั่วกาลกําหนดอันหนึ่ง ใหบอกกาลกําหนดอันนั้นดวย 
(๘) ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสาขาทั้งปวง 
การลงทะเบียนจะมีรายการอยางอ่ืนซึ่งกรรมการเห็นสมควรจะใหทราบแกประชาชนก็ลงได 
ในการขอจดทะเบียนนั้น ถาไดทําขอบังคับของบริษัทไวประการใดบางตองสงสําเนาขอบังคับ

นั้นๆ ไปดวย กับทั้งสําเนารายงานการประชุมตั้งบริษัทหนังสือทั้งสองนี้ กรรมการตองลงลายมือช่ือรับรองคน

หนึ่งเปนอยางนอย 
ใหพนักงานทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสงมอบใหแกบริษัทฉบับหนึ่ง 

 **
 มาตรา ๑๑๑๑/๑ ในการจัดตั้งบริษัท ถาไดดําเนินการครบทุกข้ันตอนดังตอไปนี้ภายในวัน

เดียวกับวันที่ผูเร่ิมกอการจัดทําหนังสือบริคณหสนธิ กรรมการจะขอจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิ และจด
ทะเบียนบริษัทไปพรอมกันภายในวันเดียวกันก็ได  

(๑) จัดใหมีผูเขาช่ือซื้อหุนครบตามจํานวนหุนทั้งหมดที่บริษัทจะจดทะเบียน  
(๒) ประชุมจัดตั้งบริษัทเพื่อพิจารณากิจการตางๆ ตามมาตรา ๑๑๐๘ โดยมีผูเร่ิมกอการและ 

ผูเขาช่ือซ้ือหุนทุกคนเขารวมประชุม และผูเร่ิมกอการและผูเขาช่ือซ้ือหุนทุกคนใหความเห็นชอบในกิจการที่ได
ประชุมกันนั้น  
     
*
วรรคหายกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗ 

**
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ 



(๓) ผูเร่ิมกอการไดมอบกิจการทั้งปวงใหแกกรรมการ  
(๔) กรรมการไดเรียกใหผูเขาช่ือซ้ือหุนใชเงินคาหุนตามมาตรา ๑๑๑๐ วรรคสอง และเงิน 

คาหุนดังกลาวไดใชเสร็จแลว 

มาตรา ๑๑๑๒  ถาการจดทะเบียนมิไดทําภายในสามเดือนนับแตประชุมตั้งบริษัทไซร ทานวา

บริษัทนั้นเปนอันไมไดตั้งข้ึน และบรรดาเงินที่ไดรับไวจากผูเขาช่ือซื้อหุนนั้นตองใชคืนเต็มจํานวนมิใหลดเลย 
ถามีจํานวนเงินเชนวานั้นคางอยูมิไดคืนในสามเดือนภายหลังการประชุมตั้งบริษัทไซร ทานวา

กรรมการของบริษัทตองรับผิดรวมกันที่จะใชทั้งตนเงินและดอกเบี้ยคิดตั้งแตเวลาส้ินกําหนดสามเดือนนั้น 
แตถากรรมการคนใดพิสูจนไดวา การที่เงินขาดหรือที่ใชคืนชาไปมิไดเปนเพราะความผิดของ

ตนไซร  กรรมการคนนัน้ก็ไมตองรับผดิในการใชตนเงนิหรือดอกเบีย้ 
มาตรา ๑๑๑๓  ผูเร่ิมกอการบริษัทตองรับผิดรวมกันและโดยไมจํากัดในบรรดาหนี้และการจายเงิน

ซึ่งที่ประชุมตั้งบริษัทมิไดอนุมัติ และแมจะไดมีอนุมัติก็ยังคงตองรับผิดอยูเชนนั้นไปจนกวาจะไดจดทะเบียนบริษัท 
มาตรา ๑๑๑๔  เม่ือบริษัทไดจดทะเบียนแลว ผูเขาช่ือซื้อหุนจะรองฟองขอใหศาลเพิกถอน

การที่ตนไดเขาช่ือซื้อ โดยยกเหตุวาสําคัญผิดหรือตองขมขู หรือถูกลวงลอฉอฉลนั้นทานวาหาอาจทําไดไม 
มาตรา ๑๑๑๕  ถาหากวาช่ือบริษัทซึ่งตั้งไวในหนังสือบริคณหสนธิพองกับชื่อบริษัทอื่นซึ่งไดจด

ทะเบียนแลวก็ดี หรือพองกับชื่อซึ่งตั้งไวในหนังสือบริคณหสนธิฉบับอื่นอันไดจดทะเบียนแลวก็ดี หรือคลายคลึง

กับชื่อเชนกลาวนั้นจนนาจะลวงใหมหาชนหลงไปไดก็ดี ทานวาบุคคลผูที่มีสวนไดเสียคนหนึ่งคนใดจะฟองเรียก

เอาคาสินไหมทดแทนแกผูเร่ิมกอการบริษัทก็ไดและจะรองขอใหศาลสั่งบังคับใหเปล่ียนชื่อนั้นเสียใหมก็ได  
เม่ือศาลมีคําส่ังเชนนั้นแลว ก็ตองบอกชื่อซึ่งเปล่ียนใหมนั้นจดลงทะเบียนแทนชื่อเกา และตอง

แกใบสําคัญการจดทะเบียนดวยตามกันไป 
   * 

มาตรา ๑๑๑๖  บุคคลผูมีสวนไดเสียคนใดคนหนึ่งประสงคจะไดสําเนาหนังสือบริคณหสนธิ

และขอบังคับบรรดามีในบริษัทหนึ่งบริษัทใด ก็ชอบที่จะเรียกไดจากบริษัทนั้น ในการนี้บริษัทจะเรียกเอาเงินไม

เกินฉบับละสิบบาทก็ได 

สวนที่ ๒ 
หุนและผูถือหุน 

   

  **
 มาตรา ๑๑๑๗  อันมูลคาของหุน ๆ หนึ่งนั้น มิใหต่ํากวาหาบาท 

 
 
     
* 
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๗  

**
 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒) มาตรา ๓  



มาตรา ๑๑๑๘  อันหุนนั้น ทานวาจะแบงแยกหาไดไม 
ถาบุคคลมีจํานวนแตสองคนขึ้นไปถือหุน ๆ เดียวรวมกัน ทานวาตองตั้งใหคนใดคนหนึ่งใน

จํานวนนั้นแตคนเดียวเปนผูใชสิทธิในฐานเปนผูถือหุน 
อนึ่ง บคุคลทั้งหลายซึ่งถือหุนๆ เดียวรวมกนั ตองรวมกนัรับผดิตอบริษัทในการสงใชมูลคาของหุน 
มาตรา ๑๑๑๙  หุนทุก ๆ หุนจําตองใหใชเปนเงินจนเต็มคา เวนแตหุนซึ่งออกตามบทบัญญัติ

มาตรา ๑๑๐๘ อนุมาตรา (๕) หรือมาตรา ๑๒๒๑ 
ในการใชเงินเปนคาหุนนั้น ผูถือหุนจะหักหนี้กับบริษัทหาไดไม 
มาตรา ๑๑๒๐  บรรดาเงินคาหุนซึ่งยังจะตองสงอีกนั้น กรรมการจะเรียกใหผูถือหุนสงใชเสีย

เม่ือใดก็ได เวนแตที่ประชุมใหญจะไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืน 
มาตรา ๑๑๒๑  การเรียกเงินคาหุนแตละคราวนั้น ทานบังคับวาใหสงคําบอกกลาวลวงหนาไม

ต่ํากวายี่สิบเอ็ดวันดวยจดหมายสงลงทะเบียนไปรษณีย และผูถือหุนทุกคนจะตองใชเงินตามจํานวนที่เรียกนั้น 

สุดแตกรรมการจะไดกําหนดไปวาใหสงไปยังผูใด ณ ที่ใดและเวลาใด 

มาตรา ๑๑๒๒  ถาและเงินอันจะพึงสงใชเปนคาหุนตามเรียกนั้นผูถือหุนคนใดมิไดสงใชตาม

วันกําหนดไซร ผูนั้นจะตองเสียดอกเบี้ยนับแตวันที่กําหนดใหสงใชจนถึงวันที่ไดสงเสร็จ

มาตรา ๑๑๒๓  ถาผูถือหุนคนใดละเลยไมสงใชเงินที่เรียกคาหุนตามวันกําหนดกรรมการจะ

สงคําบอกกลาวดวยจดหมายสงลงทะเบียนไปรษณียไปยังผูนั้นใหสงใชเงินที่เรียกกับทั้งดอกเบี้ยดวยก็ได 

ในคําบอกกลาวอันนี้ ใหกําหนดเวลาไปพอสมควรเพื่อใหใชเงินที่เรียกกับทั้งดอกเบี้ย และ

ตองบอกไปดวยวาใหสงใช ณ สถานที่ใด  อนึ่งในคําบอกกลาวนั้นจะแจงไปดวยก็ไดวา ถาไมใชเงินตามเรียก 

หุนนั้นอาจจะถูกริบ 

มาตรา ๑๑๒๔  ถาในคําบอกกลาวมีขอแถลงความถึงการริบหุนดวยแลว หากเงินคาหุนที่

เรียกกับทั้งดอกเบี้ยยังคงคางชําระอยูตราบใด กรรมการจะบอกริบหุนนั้นๆ เม่ือใดก็ได

มาตรา ๑๑๒๕  หุนซึ่งริบแลวนั้นใหเอาออกขายทอดตลาดโดยไมชักชา ไดจํานวนเงินเทาใด

ใหเอาหักใชคาหุนที่เรียกกับดอกเบี้ยคางชําระ ถายังมีเงินเหลือเทาใดตองสงคืนใหแกผูถือหุนนั้น

มาตรา ๑๑๒๖  แมวาวิธีการริบหุนขายหุนจะไมถูกตองดวยระเบียบก็ดี ทานวาหาเปนเหตุให

สิทธิของผูซื้อหุนซึ่งริบนั้นเสื่อมเสียไปอยางไรไม

มาตรา ๑๑๒๗  ใหบริษัททําใบหุน คือใบสําคัญสําหรับหุนใบหนึ่งหรือหลายใบมอบใหเปนคูมือ

แกผูถือหุนจงทุกๆ คน

*
เม่ือมอบใบหุนนั้น จะเรียกคาธรรมเนียมก็ได สุดแตกรรมการจะกําหนด แตมิใหเกินสิบบาท 

 
     
* 
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๘ 



มาตรา ๑๑๒๘  ในใบหุนทุกๆ ใบ ทานใหกรรมการลงลายมือช่ือเองคนหนึ่งเปนอยางนอย 

และประทับตราของบริษัทเปนสําคัญ 

ในใบหุนนั้นตองมีขอความตอไปนี้ คือ

(๑) ช่ือบริษัท

(๒) เลขหมายหุนที่กลาวถึงในใบหุนนั้น

(๓) มูลคาหุนหนึ่งเปนเงินเทาใด

(๔) ถาและเปนหุนที่ยังไมไดใชเงินเสร็จ ใหจดลงวาไดใชเงินคาหุนแลวหุนละเทาใด

(๕) ช่ือผูถือหุน หรือคําแถลงวาไดออกใบหุนนั้นใหแกผูถือ

มาตรา ๑๑๒๙  อันวาหุนนั้นยอมโอนกันไดโดยมิตองไดรับความยินยอมของบริษัท เวนแต

เม่ือเปนหุนชนิดระบุช่ือลงในใบหุน ซึ่งมีขอบังคับของบริษัทกําหนดไวเปนอยางอ่ืน

การโอนหุนชนิดระบุช่ือลงในใบหุนนั้น  ถามิไดทําเปนหนังสือและลงลายมือช่ือของผูโอนกับ

ผูรับโอน  มีพยานคนหนึ่งเปนอยางนอยลงชื่อรับรองลายมือนั้นๆ ดวยแลว ทานวาเปนโมฆะ อนึ่งตราสารอัน

นั้นตองแถลงเลขหมายของหุนซึ่งโอนกันนั้นดวย

การโอนเชนนี้จะนํามาใชแกบริษัท หรือบุคคลภายนอกไมได จนกวาจะไดจดแจงการโอนทั้ง

ช่ือและสํานักของผูรับโอนนั้นลงในทะเบียนผูถือหุน

มาตรา ๑๑๓๐  หุนใดเงินที่เรียกคาหุนยังคางชําระอยู หุนนั้นบริษัทจะไมยอมรับจดทะเบียน

ใหโอนก็ได

มาตรา ๑๑๓๑  ในระหวางสิบสี่วันกอนการประชุมใหญสามัญ บริษัทจะปดสมุดทะเบียนพัก

การโอนหุนเสียก็ได 

มาตรา ๑๑๓๒  ในเหตุบางอยางเชนผูถือหุนตายก็ดี หรือลมละลายก็ดี อันเปนเหตุใหบุคคลอื่น

เปนผูมีสิทธิจะไดหุนขึ้นนั้น หากวาบุคคลนั้นนําใบหุนมาเวนคืน เม่ือเปนวิสัยจะทําได ทั้งไดนําหลักฐานอัน

สมควรมาแสดงดวยแลว ก็ใหบริษัทรับบุคคลนั้นลงทะเบียนเปนผูถือหุนสืบไป 

มาตรา ๑๑๓๓  หุนซึ่งโอนกันนั้น ถาเปนหุนอันยังมิไดสงเงินใชเต็มจํานวนคาหุน ทานวาผูโอน

ยังคงตองรับผิดในจํานวนเงินที่ยังมิไดสงใชใหครบถวนนั้น แตวา 

(๑) ผูโอนไมตองรับผิดในหนี้อันหนึ่งอันใดของบริษัทซึ่งไดกอใหเกิดข้ึนภายหลังโอน 

(๒) ผูโอนไมตองรับผิดออกสวนใชหนี้ เวนแตความปรากฏขึ้นแกศาลวาบรรดาผูที่ยังถือหุน

ของบริษัทอยูนั้นไมสามารถออกสวนใชหนี้ อันเขาจะพึงตองออกใชนั้นได 

ขอความรับผิดเชนวามานั้น ทานหามมิใหฟองผูโอนเมื่อพนสองปนับแตไดจดแจงการโอนนั้น

ลงในทะเบียนผูถือหุน 
 



มาตรา ๑๑๓๔  ใบหุนออกใหแกผูถือนั้น จะออกไดก็แตเมื่อมีขอบังคับของบริษัทอนุญาตไว 

และจะออกใหไดแตเฉพาะเพื่อหุนซึ่งไดใชเต็มคาแลว ในกรณีเชนวานี้ ผูทรงใบหุนชนิดระบุช่ือยอมมีสิทธิจะ

ไดรับใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ เม่ือเวนคืนใบหุนชนิดระบุช่ือนั้นใหขีดฆาเสีย 

มาตรา ๑๑๓๕  หุนชนิดที่มีใบหุนออกใหแกผูถือนั้น ยอมโอนกันไดเพียงดวยสงมอบใบหุนแกกัน 

มาตรา ๑๑๓๖  ผูทรงใบหุนชนิดออกใหแกผูถือยอมมีสิทธิจะมาขอเปลี่ยนเอาใบหุนชนิดระบุ

ช่ือได เม่ือเวนคืนใบหุนฉบับออกใหแกผูถือนั้นใหขีดฆาเสีย 

มาตรา ๑๑๓๗  ถาขอบังคับของบริษัทมีกําหนดไวเปนองคคุณอันหนึ่งสําหรับผูจะเปน

กรรมการ วาจําจะตองเปนผูถือหุนเปนจํานวนเทาหนึ่งเทาใดไซร หุนเชนนี้ทานวาตองเปนหุนชนิดระบุช่ือ 

มาตรา ๑๑๓๘  บริษัทจํากัดตองมีสมุดทะเบียนผูถือหุน มีรายการดั่งตอไปนี้ คือ 

(๑) ช่ือและสํานัก กับอาชีวะ ถาวามี ของผูถือหุน ขอแถลงเร่ืองหุนของผูถือหุนคนหนึ่งๆ แยก

หุนออกตามเลขหมายและจาํนวนเงนิที่ไดใชแลว หรือทีไ่ดตกลงกันใหถือวาเปนอันไดใชแลวในหุนของผูถือหุนคน

หนึ่งๆ 

(๒) วันเดือนปซึ่งไดลงทะเบียนบุคคลผูหนึ่ง ๆ เปนผูถือหุน 

(๓) วันเดือนปซึ่งบุคคลคนใดคนหนึ่งขาดจากเปนผูถือหุน 

(๔) เลขหมายใบหุนและวันที่ลงในใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ และเลขหมายของหุนซึ่งไดลงไว

ในใบหุนนั้นๆ 

(๕) วันที่ไดขีดฆาใบหุนชนิดระบุช่ือ หรือชนิดออกใหแกผูถือ 

มาตรา ๑๑๓๙  สมุดทะเบียนผูถือหุนเริ่มแตวันจดทะเบียนบริษัทนั้นใหรักษาไว ณ สํานักงาน

ของบริษัทแหงที่ไดจดทะเบียนไว สมุดทะเบียนนี้ใหเปดใหแกผูถือหุนทั้งหลายดูไดในระหวางเวลาทําการโดย

ไมเรียกคาธรรมเนียมอยางหนึ่งอยางใด แตกรรมการจะจํากัดเวลาลงไวอยางไรพอสมควรก็ได หากไมนอยกวา

วันละสองชั่วโมง 

ใหเปนหนาที่ของกรรมการที่จะสงสําเนาบัญชีรายชื่อผูที่ยังคงเปนผูถือหุนอยูทั้งหมดในเวลาที่

ประชุม และรายชื่อผูที่ขาดจากเปนผูถือหุนจําเดิมแตวันประชุมสามัญครั้งที่แลวมานั้น ไปยังนายทะเบียนอยาง

นอยปละคร้ัง และมิใหชากวาวันที่สิบสี่นับแตการประชุมสามัญบัญชีรายชื่อนี้ใหมีรายการบรรดาที่ระบุไวใน

มาตรากอนนั้นทุกประการ 

*
มาตรา ๑๑๔๐  ผูถือหุนชอบที่จะเรียกใหสงมอบสําเนาทะเบียนเชนวานั้นหรือแตตอนหนึ่ง

ตอนใดแกตนได เม่ือเสียคาสําเนาแตไมเกินหนาละหาบาท 

มาตรา ๑๑๔๑  สมุดทะเบียนผูถือหุนนั้น ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนพยานหลักฐานอัน

ถูกตองในขอกระทงความบรรดาที่กฎหมายบังคับ หรือใหอํานาจใหเอาลงในทะเบียนนั้น 
 
     
* 
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๙   



มาตรา ๑๑๔๒  ถาบริษัทไดออกหุนบุริมสิทธิไปแลว ไดกําหนดไววาบุริมสิทธิจะมีแกหุนนั้นๆ 

เปนอยางไร ทานหามมิใหแกไขอีกเลย 

มาตรา ๑๑๔๓  หามมิใหบริษัทจํากัดเปนเจาของถือหุนของตนเองหรือรับจํานําหุนของตนเอง 

สวนที่ ๓ 
วิธีจัดการบริษัทจํากัด 

   

๑ บทเบ็ดเสรจ็ทั่วไป 

มาตรา ๑๑๔๔  บรรดาบริษัทจํากัด ใหมีกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนดวยกันจัดการตาม

ขอบังคับของบริษัท และอยูในความครอบงําของที่ประชุมใหญแหงผูถือหุนทั้งปวง 
มาตรา ๑๑๔๕  จําเดิมแตไดจดทะเบียนบริษัทแลว ทานหามมิใหตั้งขอบังคับขึ้นใหมหรือเพ่ิมเตมิ

เปล่ียนแปลงขอบังคับหรือขอความในหนังสือบริคณหสนธิแตอยางหนึ่งอยางใดเวนแตจะไดมีการลงมติพิเศษ 
มาตรา ๑๑๔๖  บรรดาขอบังคับอันไดตั้งข้ึนใหม หรือไดเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงนั้นเปนหนาที่

ของบริษัทที่จะจัดใหไปจดทะเบียนภายในกําหนดสิบสี่วันนับแตวันที่ไดมีการลงมติพิเศษ  
   * 

มาตรา ๑๑๔๗  (ยกเลิก) 
มาตรา ๑๑๔๘  บรรดาบริษัทจํากัด ตองมีสํานักงานบอกทะเบียนไวแหงหนึ่งซึ่งธุรการติดตอ

และคําบอกกลาวทั้งปวงจะสงถึงบริษัทได ณ ที่นั้น 
คําบอกกลาวสถานที่ตั้งแหงสํานักงานที่ไดบอกทะเบียนไวก็ดี หรือเปล่ียนยายสถานที่ก็ดี ใหสง

แกนายทะเบียนบริษัท และใหนายทะเบียนจดขอความนั้นลงในทะเบียน 
มาตรา ๑๑๔๙  ตราบใดหุนทั้งหลายยังมิไดชําระเงินเต็มจํานวน ทานวาตราบนั้นบริษัทจะลง

พิมพหรือแสดงจํานวนตนทุนของบริษัทในหนังสืออยางหนึ่งอยางใดเชนในคําบอกกลาวปาวรองก็ดี ในตั๋วเงิน

และบัญชีส่ิงของก็ดี ในจดหมายก็ดี ตองแสดงไวใหชัดเจนดวยในที่เดียวกันวา จํานวนเงินตนทุนไดชําระแลว

เพียงกี่สวน 

๒ กรรมการ 

มาตรา ๑๑๕๐  ผูเปนกรรมการจะพึงมีจํานวนมากนอยเทาใดและจะพึงไดบําเหน็จเทาใด ให

สุดแลวแตที่ประชุมใหญจะกําหนด 
มาตรา ๑๑๕๑  อันผูเปนกรรมการนั้น เฉพาะแตที่ประชุมใหญเทานั้นอาจจะตั้งหรือถอนได 

 
     
*
ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๙ 



มาตรา ๑๑๕๒  ในเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกภายหลังแตจดทะเบียนบริษัทก็ดี และในเมื่อ

มีการประชุมสามัญครั้งแรกในปทุกๆ ปตอไปก็ดี ผูเปนกรรมการตองออกจากตําแหนง โดยจํานวนหนึ่งในสาม

เปนอัตราถาและจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสวนสามไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่ง

ในสาม 
มาตรา ๑๑๕๓  ตัวกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบยีน

บริษัทนั้น ถากรรมการมิไดตกลงกันไวเองเปนวิธีอ่ืนไซร ก็ใหจับสลากกันสวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่

ไดอยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูตองออก 
กรรมการผูออกไปนั้นจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

    * 
มาตรา ๑๑๕๓/๑ กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบรษิทั การลาออกมี

ผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได 
มาตรา ๑๑๕๔  ถากรรมการคนใดลมละลาย หรือตกเปนผูไรความสามารถไซร ทานวากรรมการ

คนนั้นเปนอันขาดจากตําแหนง 
มาตรา ๑๑๕๕  ถาตําแหนงวางลงในสภากรรมการเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามเวรไซร  

ทานวากรรมการจะเลือกผูอ่ืนตั้งข้ึนใหมใหเต็มที่วางก็ได แตบุคคลที่ไดเปนกรรมการใหมเชนนั้น ใหมีเวลาอยู

ในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่กรรมการผูออกไปนั้นชอบที่จะอยูได 
มาตรา ๑๑๕๖  ถาที่ประชุมใหญถอนกรรมการผูหนึ่งออกกอนครบกาลกําหนดของเขา และ

ตั้งคนอื่นขึ้นไวแทนที่ไซร ทานวาบุคคลที่เปนกรรมการใหมนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่

กรรมการผูถูกถอนนั้นชอบที่จะอยูได 
  **

 มาตรา ๑๑๕๗ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ใหบริษัทนําความไปจดทะเบียนภายในสิบสี่

วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
มาตรา ๑๑๕๘  นอกจากจะมีขอบังคับของบริษัทไวเปนอยางอ่ืนทานวากรรมการมีอํานาจดัง

พรรณนาไวในหกมาตราตอไปนี้ 
มาตรา ๑๑๕๙  ในจํานวนกรรมการนั้น แมตําแหนงจะวางไปบางกรรมการที่มีตัวอยูก็ยอมทํา

กิจการได แตถาในเวลาใดจํานวนกรรมการลดนอยลงกวาจํานวนอันจําเปนที่จะเปนองคประชุมไดตลอดเวลา

เชนนั้น กรรมการที่มีตัวอยูยอมทํากิจการไดเฉพาะแตในเรื่องที่จะเพิ่มกรรมการขึ้น ใหครบจํานวนหรือนัดเรียก

ประชุมใหญของบริษัทเทานั้น จะกระทําการอยางอ่ืนไมได

     
* 
แกไขเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๕ 

** 
แกไขเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๖ 



มาตรา ๑๑๖๐  กรรมการจะวางกําหนดไวก็ไดวา จํานวนกรรมการเขาประชุมกี่คนจึงจะเปน

องคประชุมทํากิจการได ถาและมิไดกําหนดไวดั่งนั้นไซร (เมื่อจํานวนกรรมการเกินกวาสามคน) ทานวาตองมี

กรรมการเขาประชุมสามคนจึงจะเปนองคประชุมได 

มาตรา ๑๑๖๑  ขอปรึกษาซึ่งเกิดเปนปญหาในที่ประชุมกรรมการนั้นใหช้ีขาดตัดสินเอาเสียง

ขางมากเปนใหญ ถาและคะแนนเสียงเทากันใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

มาตรา ๑๑๖๒  กรรมการคนหนึ่งคนใดจะนัดเรียกใหประชุมกรรมการเมื่อใดก็ได 

มาตรา ๑๑๖๓  กรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่งข้ึนเปนประธานที่ประชุม และจะกําหนดเวลา

วาใหอยูในตําแหนงเพียงใดก็ได  แตถาหากมิไดเลือกกันไวเชนนั้น หรือผูเปนประธานไมมาประชุมตามเวลาที่

ไดนัดหมายไซร กรรมการที่มาประชุมนั้นจะเลือกกันคนหนึ่งข้ึนเปนประธานในการประชุมเชนนั้นก็ได

มาตรา ๑๑๖๔  กรรมการจะมอบอํานาจอยางหนึ่งอยางใดของตนใหแกผูจัดการหรือใหแก

อนุกรรมการซึ่งตั้งข้ึนจากผูที่เปนกรรมการดวยกันก็ได ในการใชอํานาจซึ่งไดมอบหมายเชนนั้น ผูจัดการทุกคน

หรืออนุกรรมการทุกคนตองทําตามคําส่ังหรือขอบังคับซึ่งกรรมการทั้งหลายไดกําหนดใหทุกอยางทุกประการ  

  มาตรา ๑๑๖๕  ถาการมอบอํานาจมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนไซร ขอปรึกษาซึ่งเกิดเปนปญหา

ข้ึนในที่ประชุมอนุกรรมการทั้งหลายใหตัดสินเอาเสียงขางมากเปนใหญ ถาและคะแนนเสียงเทากัน ใหผูเปน

ประธานชี้ขาด

มาตรา ๑๑๖๖  บรรดาการซึ่งกรรมการคนหนึ่งไดทําไปแมในภายหลังความปรากฏวาการ ตั้งแตง 

กรรมการคนนั้นมีขอบกพรองอยูบางก็ดี หรือเปนผูบกพรองดวยองคคุณควรแกตําแหนงกรรมการก็ดี ทานวา

การที่ไดทํานั้นยอมสมบูรณเสมือนดั่งวาบุคคลผูนั้นไดรับการแตงตั้งโดยถูกตองและบริบูรณดวยองคคุณของ

กรรมการ 

มาตรา ๑๑๖๗  ความเกี่ยวพันกันในระหวางกรรมการและบริษัท และบุคคลภายนอกนั้น 

ทานใหบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ วาดวยตัวแทน 

มาตรา ๑๑๖๘  ในอันที่จะประกอบกิจการของบริษัทนั้น กรรมการตองใชความเอื้อเฟอสอดสอง

อยางบุคคลคาขายผูประกอบดวยความระมัดระวัง 

วาโดยเฉพาะ กรรมการตองรับผิดชอบรวมกันในประการตางๆ ดั่งจะกลาวตอไปนี้ คือ 

(๑) การใชเงินคาหุนนั้น ไดใชกันจริง 

(๒) จัดใหมีและรักษาไวใหเรียบรอย ซึ่งบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารที่กฎหมายกําหนดไว 

(๓) การแจกเงินปนผลหรือดอกเบี้ยใหเปนไปโดยถูกตองตามที่กฎหมายกําหนดไว 

(๔) บังคับการใหเปนไปโดยถูกตองตามมติของที่ประชุมใหญ 
 
 



อนึ่ง ทานหามมิใหผูเปนกรรมการประกอบการคาขายใดๆ อันมีสภาพเปนอยางเดียวกัน และ

เปนการแขงขันกับการคาขายของบริษัทนั้น ไมวาทําเพ่ือประโยชนตนหรือเพ่ือประโยชนผูอ่ืน หรือไปเขาหุนสวน

ไมจํากัดความรับผิดในหางคาขายอื่นซึ่งประกอบกิจการมีสภาพเปนอยางเดียวกัน และแขงขันกับกิจการของ

บริษัท โดยมิไดรับความยินยอมของที่ประชุมใหญของผูถือหุน 

บทบัญญัติที่กลาวมาขางบนนี้ใหใชบังคับตลอดถึงบุคคลซึ่งเปนผูแทนของกรรมการดวย 

มาตรา ๑๑๖๙  ถากรรมการทําใหเกิดเสียหายแกบริษัท บริษัทจะฟองรองเรียกเอาสินไหม

ทดแทนแกกรรมการก็ได หรือในกรณีที่บริษัทไมยอมฟองรอง ผูถือหุนคนหนึ่งคนใดจะเอาคดีนั้นขึ้นวาก็ได 

อนึ่ง การเรียกรองเชนนี้ เจาหนี้ของบริษัทจะเปนผูเรียกบังคับก็ไดเทาที่เจาหนี้ยังคงมีสิทธิ

เรียกรองแกบริษัทอยู 

มาตรา ๑๑๗๐  เมื่อการซึ่งกรรมการคนใดไดทําไปไดรับอนุมัติของที่ประชุมใหญแลว ทานวา

กรรมการคนนั้นไมตองรับผิดในการนั้นตอผูถือหุนซึ่งไดใหอนุมัติหรือตอบริษัทอีกตอไป 

ทานหามมิใหผูถือหุนซึ่งมิไดใหอนุมัติดวยนั้นฟองคดีเมื่อพนเวลาหกเดือนนับแตวันที่ประชุม

ใหญใหอนุมัติแกการเชนวานั้น 

๓ ประชุมใหญ 

มาตรา ๑๑๗๑  ใหมีการประชุมผูถือหุนทั่วไปเปนประชุมใหญภายในหกเดือนนับแตวันที่ได

จดทะเบียนบริษัท และตอนั้นไปก็ใหมีการประชุมเชนนี้ครั้งหนึ่งเปนอยางนอยทุกระยะเวลาสิบสองเดือน 

การประชุมเชนนี้ เรียกวาประชุมสามัญ 

การประชุมใหญคราวอื่นบรรดามีนอกจากนี้ เรียกวาประชุมวิสามัญ 

มาตรา ๑๑๗๒  กรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 

ถาบริษัทขาดทุนลงถึงก่ึงจํานวนตนทุน กรรมการตองเรียกประชุมวิสามัญทันที เพ่ือแจงให 

ผูถือหุนทราบการที่ขาดทุนนั้น 

มาตรา ๑๑๗๓  การประชุมวิสามัญจะตองนัดเรียกใหมีข้ึนในเมื่อผูถือหุนมีจํานวนหุนรวมกัน

ไมนอยกวาหนึ่งในหาแหงจํานวนหุนของบริษัทไดเขาช่ือกันทําหนังสือรองขอใหเรียกประชุมเชนนั้น ในหนังสือ

รองขอนั้นตองระบุวาประสงคใหเรียกประชุมเพื่อการใด 

มาตรา ๑๑๗๔  เม่ือผูถือหุนยื่นคํารองขอใหเรียกประชุมวิสามัญดั่งไดกลาวมาในมาตรากอนนี้

แลว ใหกรรมการเรียกประชุมโดยพลัน 

ถาและกรรมการมิไดเรียกประชุมภายในสามสิบวันนับแตวันยื่นคํารองไซร ผูถือหุนทั้งหลาย

ซึ่งเปนผูรอง หรือผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนดั่งบังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได 

 



   * 
มาตรา ๑๑๗๕ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญใหลงพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองท่ี

อยางนอยหนึ่งคราวกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน และสงทางไปรษณียตอบรับไปยังผูถือหุนทุกคนที่มี

ช่ือในทะเบียนของบริษัทกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตเปนคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญเพ่ือลง
มติพิเศษ ใหกระทําการดังวานั้นกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาสิบสี่วัน  

คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญนั้น ใหระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแหงกิจการที่จะไดประชุม
ปรึกษากัน และในกรณีที่เปนคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญเพ่ือลงมติพิเศษใหระบุขอความที่จะนําเสนอใหลง
มติดวย 

มาตรา ๑๑๗๖  ผูถือหุนทั่วทุกคนมีสิทธิจะเขาประชุมในที่ประชุมใหญไดเสมอไมวาจะเปนประชมุ

ชนิดใดคราวใด 

มาตรา ๑๑๗๗  วิธีดั่งบัญญัติไวในมาตราตอๆ ไปนี้ ทานใหใชบังคับแกการประชุมใหญ เวนแต

จะมีขอบังคับของบริษัทกําหนดไวเปนขอความขัดกัน 

มาตรา ๑๑๗๘  ในการประชุมใหญ ถาไมมีผูถือหุนมาเขาประชุมรวมกันแทนหุนไดถึงจํานวน

หนึ่งในสี่แหงทุนของบริษัทเปนอยางนอยแลว ทานวาที่ประชุมอันนั้นจะปรึกษากิจการอันใดหาไดไม 

มาตรา ๑๑๗๙  การประชุมใหญเรียกนัดเวลาใด เมื่อลวงเวลานัดนั้นไปแลวถึงช่ัวโมงหนึ่ง จํานวน

ผูถือหุนซึ่งมาเขาประชุมยังไมครบถวนเปนองคประชุมดั่งบัญญัติไวในมาตรา ๑๑๗๘ นั้นไซร หากวาการประชุม

ใหญนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ ทานใหเลิกประชุม 

ถาการประชุมใหญนั้นมิใชชนิดซึ่งเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอไซร ทานใหเรียกนัดใหมอีก

คราวหนึ่งภายในสิบสี่วัน และการประชุมใหญครั้งหลังนี้ทานไมบังคับวาจําตองครบองคประชุม 

มาตรา ๑๑๘๐ ในการประชุมผูถือหุนทั่วไปเปนประชุมใหญทุกๆ ครั้งใหผูเปนประธานในสภา

กรรมการนั่งเปนประธาน 

ถาประธานกรรมการเชนวานี้ไมมีตัวก็ดี หรือไมมาเขาประชุมจนลวงเวลานัดไปแลวสิบหานาที

ก็ดี ใหผูถือหุนทั้งหลายซึ่งอยูในที่นั้นเลือกผูถือหุนคนหนึ่งในจํานวนซึ่งมาประชุมข้ึนนั่งเปนประธาน 

มาตรา ๑๑๘๑  ผูนั่งเปนประธานจะเลื่อนการประชุมใหญใดๆ ไปเวลาอื่นโดยความยินยอมของ

ที่ประชุมก็ได แตในที่ประชุมซึ่งไดเล่ือนมานั้นทานมิใหปรึกษากิจการอันใดนอกไปจากที่คางมาแตวันประชุมกอน 

มาตรา ๑๑๘๒  ในการลงคะแนนโดยวธิีชูมือนั้น ทานใหนับวาผูถือหุนทุกคนที่มาประชุมเอง

หรือมอบฉันทะใหผูอ่ืนมาประชุมแทนมีเสียงหนึ่งเปนคะแนน แตในการลงคะแนนลบั ทานใหนับวาผูถือหุนทุก

คนมีคะแนนเสียง เสียงหนึ่งตอหุนหนึ่งทีต่นถือ 

 

 
     
*
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐ 



มาตรา ๑๑๘๓  ถามีขอบังคับของบริษัทวางเปนกําหนดไววา ตอเมื่อผูถือหุนแตจํานวนเทาใด

ข้ึนไปจึงใหออกเสียงเปนคะแนนไดไซร ทานวาผูถือหุนทั้งหลายซึ่งไมมีหุนถึงจํานวนเทานัน้ ยอมมีสิทธิที่จะเขา

รวมกันใหไดจาํนวนหุนดังกลาว แลวตั้งคนหนึ่งในพวกของตนใหเปนผูรับฉันทะออกเสียงแทนในการประชุม

ใหญใดๆ ได 

มาตรา ๑๑๘๔  ผูถือหุนคนใดยังมิไดชําระเงินคาหุนซึ่งบรษิัทไดเรียกเอาแตตนใหเสร็จสิ้น ทานวา

ผูถือหุนคนนัน้ไมมีสิทธิออกเสียงเปนคะแนน 

มาตรา ๑๑๘๕  ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในขออันใดซึ่งที่ประชุมจะลงมติ ทานหาม

มิใหผูถือหุนคนนั้นออกเสียงลงคะแนนดวยในขอนั้น 

มาตรา ๑๑๘๖  ผูทรงใบหุนชนิดออกใหแกผูถือหาอาจออกเสียงเปนคะแนนไดไม เวนแตจะ

ไดนําใบหุนของตนนัน้มาวางไวแกบริษัทแตกอนเวลาประชุม 

มาตรา ๑๑๘๗  ผูถือหุนทกุคนจะมอบฉนัทะใหผูอ่ืนออกเสียงแทนตนก็ได แตการมอบฉันทะ

เชนนี้ตองทําเปนหนังสือ 

มาตรา ๑๑๘๘  หนังสือตั้งผูรับฉันทะนั้น ใหลงวันและลงลายมือช่ือผูถือหุนและใหมีรายการ

ดั่งตอไปนี ้คือ 

(๑) จํานวนหุนซึ่งผูมอบฉนัทะนั้นถืออยู 

(๒) ช่ือผูรับฉันทะ 

(๓) ตั้งผูรับฉนัทะนั้นเพื่อการประชุมครั้งคราวใด หรือตั้งไวช่ัวระยะเวลาเพียงใด 

มาตรา ๑๑๘๙  อันหนังสือตั้งผูรับฉันทะนั้น ถาผูมีช่ือรับฉันทะประสงคจะออกเสียงในการ

ประชุมครั้งใด ตองนาํไปวางตอผูเปนประธานแตเม่ือเร่ิม หรือกอนเริ่มประชุมครั้งนั้น 

มาตรา ๑๑๙๐  ในการประชุมใหญใดๆ ขอมติอันเสนอใหลงคะแนนทานใหตดัสนิดวยวิธีชู

มือ เวนแตเม่ือกอนหรือในเวลาที่แสดงผลแหงการชูมือนั้น จะไดมีผูถือหุนสองคนเปนอยางนอยติดใจรอง

ขอใหลงคะแนนลับ

มาตรา ๑๑๙๑  ในการประชุมใหญใดๆ เมื่อผูเปนประธานแสดงวามติอันใดนับคะแนนชูมือ

เปนอันวาไดหรือตกก็ดี และไดจดลงไวในสมุดรายงานประชุมของบริษัทดั่งนั้นแลวทานใหถือเปนหลักฐาน

เพียงพอที่จะฟงไดตามนัน้ 

ถามีผูตดิใจรองขอใหลงคะแนนลับไซร ทานใหถือวาผลแหงคะแนนลบันั้นเปนมติของท่ีประชุม 

มาตรา ๑๑๙๒  ถามีผูตดิใจรองขอโดยชอบใหลงคะแนนลับ การลงคะแนนเชนนัน้จะทําดวย

วิธีใดสดุแลวแตผูเปนประธานจะสั่ง 

มาตรา ๑๑๙๓  ถาคะแนนเสียงเทากัน จะเปนในการชมูือก็ดี หรือในการลงคะแนนลับก็ดี ให 

ผูเปนประธานในที่ประชุมมคีะแนนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 



   *
 มาตรา ๑๑๙๔  การใดที่กฎหมายกําหนดใหตองทําโดยมติพิเศษ ที่ประชุมใหญตองลงมติใน

เร่ืองนั้นโดยคะแนนเสียงขางมากไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

มาตรา ๑๑๙๕  การประชุมใหญนั้นถาไดนัดเรียกหรือไดประชุมกัน หรือไดลงมติฝาฝนบทบัญญัติ

ในลักษณะนี้ก็ดี หรือฝาฝนขอบังคับของบริษัทก็ดี เมื่อกรรมการหรือผูถือหุนคนหนึ่งคนใดรองข้ึนแลว ใหศาล

เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญอันผิดระเบียบนั้นเสีย แตตองรองขอภายในกําหนดเดือนหนึ่งนับแตวันลงมตินั้น 

๔ บัญชีงบดุล 

มาตรา ๑๑๙๖  อันบัญชีงบดุลนั้น ทานวาตองทําอยางนอยคร้ังหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน คือ

เม่ือเวลาสุดรอบสิบสองเดือนอันจัดวาเปนขวบปในทางบัญชีเงินของบริษัทนั้น 
อนึ่ง งบดุลตองมีรายการยอแสดงจาํนวนสนิทรัพยและหนีสิ้นของบริษัทกบัทั้งบญัชีกําไรและขาดทนุ 
มาตรา ๑๑๙๗  งบดุลนั้นตองจัดใหมีผูสอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนตรวจสอบแลวนําเสนอ

เพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญภายในสี่เดือนนับแตวันที่ลงในงบดุลนั้น

อนึ่ง ใหสงสําเนางบดุลไปยังบุคคลทุกคนบรรดามีช่ือในทะเบียนผูถือหุนของบริษัทแตกอนวัน

นัดประชุมใหญลวงหนาไมนอยกวาสามวัน 

นอกจากนั้นใหมีสําเนางบดุลเปดเผยไวในสํานักงานของบริษัทในระหวางเวลาเชนวานั้น เพ่ือให 

ผูทรงใบหุนชนิดออกใหแกผูถือนั้นตรวจดูไดดวย

มาตรา ๑๑๙๘  ในเมื่อเสนองบดุล กรรมการตองเสนอรายงานตอที่ประชุมใหญแสดงวาภายใน

รอบปซึ่งพิจารณากันอยูนั้นการงานของบริษัทไดจัดทําไปเปนประการใด

   **
มาตรา ๑๑๙๙ บุคคลใดประสงคจะไดสําเนางบดุลฉบับหลังท่ีสุดจากบริษัทใดๆ ก็ชอบที่จะซื้อ

เอาไดโดยราคาไมเกินฉบับละยี่สิบบาท 

๕ เงินปนผลและเงินสํารอง

มาตรา ๑๒๐๐  การแจกเงินปนผลนั้น ตองคิดตามสวนจํานวนซึ่งผูถือหุนไดสงเงินแลวในหุน

หนึ่งๆ เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืนในเรื่องหุนบุริมสิทธิ 
มาตรา ๑๒๐๑  หามมิใหประกาศอนุญาตเงินปนผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมใหญ 
กรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งเปนคราว ในเมื่อปรากฏแก

กรรมการวาบริษัทมีกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น 
หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ถาหากบริษัทขาดทุนหามมิให

จายเงินปนผลจนกวาจะไดแกไขใหหายขาดทุนเชนนั้น 
     
* 
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑ 

**
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๐ 



มาตรา ๑๒๐๒  ทุกคราวที่แจกเงินปนผล บริษัทตองจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองอยางนอยหนึ่ง

ในยี่สิบสวนของจํานวนผลกําไรซึ่งบริษัททํามาหาไดจากกิจการของบริษัท จนกวาทุนสํารองนั้นจะมีจํานวนถึง

หนึ่งในสิบของจํานวนทุนของบริษัทหรือมากกวานั้น แลวแตจะไดตกลงกําหนดไวในขอบังคับของบริษัท

ถาไดออกหุนโดยคิดเอาราคาเกินกวาที่ปรากฏในใบหุนเทาใด จํานวนที่คิดเกินนี้ทานใหบวก

ทบเขาในทุนสํารองจนกวาทุนสํารองจะมีจํานวนเทาถึงที่กําหนดไวในวรรคกอน

มาตรา ๑๒๐๓  ถาจายเงินปนผลไปโดยฝาฝนความในมาตราทั้งสองซึ่งกลาวมาไซร เจาหนี้

ทั้งหลายของบริษัทชอบที่จะเรียกเอาเงินจํานวนซึ่งไดแจกไปคืนมายังบริษัทได แตวาถาผูถือหุนคนใดไดรับเงิน

ปนผลไปแลวโดยสุจริต ทานวาจะกลับบังคับใหเขาจําคืนนั้นหาไดไม

   *
 มาตรา ๑๒๐๔  การบอกกลาววาจะปนผลอยางใดๆ อันไดอนุญาตใหจายนั้น ใหบริษัทมีจดหมาย

บอกกลาวไปยังตัวผูถือหุนที่ปรากฏชื่ออยูในทะเบียนผูถือหุนทุกคน แตในกรณีที่บริษัทมีหุนชนิดที่มีใบหุนออก
ใหแกผูถือ ใหโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอยหนึ่งคราวดวย 

มาตรา ๑๒๐๕  เงินปนผลนั้น แมจะคางจายอยู ทานวาหาอาจจะคิดเอาดอกเบี้ยแกบริษัทไดไม

๖ สมุดและบญัชี 

มาตรา ๑๒๐๖  กรรมการตองจัดใหถือบัญชีซึ่งกลาวตอไปนี้ไวใหถูกถวนจริงๆ คือ 
(๑) จํานวนเงินที่บริษัทไดรับและไดจาย  ทั้งรายการอันเปนเหตุใหรับหรือจายเงินทุกรายไป

(๒) สินทรัพยและหนี้สินของบริษัท

มาตรา ๑๒๐๗  กรรมการตองจัดใหจดบันทึกรายงานการประชุมและขอมติทั้งหมดของที่

ประชุมผูถือหุนและของที่ประชุมกรรมการลงไวในสมุดโดยถูกตอง สมุดนี้ใหเก็บรักษาไว ณ สํานักงานที่ไดจด

ทะเบียนของบริษัทบันทึกเชนนั้นอยางหนึ่งอยางใด เมื่อไดลงลายมือช่ือของผูเปนประธานแหงการประชุมซึ่งได

ลงมติหรือซึ่งไดดําเนินการงานประชุมก็ดี หรือไดลงลายมือช่ือของผูเปนประธานแหงการประชุมถัดจากครั้งนั้น

มาก็ดี ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนหลักฐานอันถูกตองแหงขอความที่ไดจดบันทึกลงในสมุดนั้นๆ และให

สันนิษฐานไวกอนวาการลงมติและการดําเนินของที่ประชุมอันไดจดบันทึกไวนั้นไดเปนไปโดยชอบ

ผูถือหุนคนใดจะขอตรวจเอกสารดั่งกลาวมาขางตนในเวลาใดเวลาหนึ่งระหวางเวลาทําการงานก็ได

สวนที่ ๔ 

การสอบบัญชี 

   

มาตรา ๑๒๐๘  ผูสอบบัญชีนั้น จะเปนผูถือหุนของบริษัทก็ได แตบุคคลผูมีสวนไดเสียในการ

งานที่บริษัททําโดยสถานอื่นอยางหนึ่งอยางใด นอกจากเปนแตผูถือหุนในบริษัทเทานั้นแลว ทานวาจะเลือกเอา

มาเปนตําแหนงผูสอบบัญชีหาไดไม กรรมการก็ดี หรือผูอ่ืนซึ่งเปนตัวแทนหรือเปนลูกจางของบริษัทก็ดี เวลาอยู

ในตําแหนงนั้นๆ ก็จะเลือกเอามาเปนตําแหนงผูสอบบัญชีของบริษัทหาไดไม 
     
* 
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๒ 



มาตรา ๑๒๐๙  ผูสอบบัญชีนั้น ใหที่ประชุมสามัญเลือกตั้งทุกป 
ผูสอบบัญชีคนซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได

มาตรา ๑๒๑๐  ผูสอบบัญชีควรจะไดสินจางเทาใด ใหที่ประชุมใหญกําหนด

มาตรา ๑๒๑๑  ถามีตําแหนงวางลงในจํานวนผูสอบบัญชีใหกรรมการนัดเรียกประชุมวิสามัญ 

เพ่ือใหเลือกตั้งข้ึนใหมใหครบจํานวน

มาตรา ๑๒๑๒  ถามิไดเลือกตั้งผูสอบบัญชีโดยวิธีดั่งกลาวมา เมื่อผูถือหุนไมนอยกวาหาคนรอง

ขอ ก็ใหศาลตั้งผูสอบบัญชีประจําปนั้น และกําหนดสินจางใหดวย

มาตรา ๑๒๑๓  ใหผูสอบบัญชีทุกคนเขาตรวจสอบสรรพสมุดและบัญชีของบริษัทในเวลาอัน

สมควรไดทุกเมื่อ และในการอันเกี่ยวดวยสมุดและบัญชีเชนนั้นใหไตถามสอบสวนกรรมการ หรือผูอ่ืนๆ ซึ่งเปน

ตัวแทน หรือเปนลูกจางของบริษัทไดไมวาคนหนึ่งคนใด

มาตรา ๑๒๑๔  ผูสอบบัญชีตองทํารายงานวาดวยงบดลุและบัญชียื่นตอที่ประชุมสามัญ

ผูสอบบญัชีตองแถลงในรายงานเชนนั้นดวยวาตนเห็นวางบดุลไดทําโดยถูกถวนควรฟงวา

สําแดงใหเห็นการงานของบริษัทที่เปนอยูตามจริงและถูกตองหรือไม

สวนที่ ๕ 

การตรวจ 

   

มาตรา ๑๒๑๕ เมื่อผูถือหุนในบริษัทมีจํานวนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุน

ทั้งหมด ทําเร่ืองราวรองขอไซร ใหรัฐมนตรีเจาหนาที่ตั้งผูตรวจอันทรงความสามารถจะเปนคนเดียวหรือหลาย

คนก็ตามไปตรวจการงานของบริษัทจํากัดนั้นและทํารายงานยื่นใหทราบ 
กอนที่จะตั้งผูตรวจเชนนั้น เสนาบดีจะบังคับใหคนทั้งหลายผูยื่นเรื่องราววางประกัน เพ่ือรับ

ออกเงินคาใชสอยในการตรวจนั้นก็ได 
มาตรา ๑๒๑๖  กรรมการก็ดี ลูกจางและตัวแทนของบริษัทก็ดี จําตองสงสรรพสมุดเอกสารทั้ง

ปวงซึ่งตนเก็บรักษาหรืออยูในอํานาจแหงตนนั้นใหแกผูตรวจ

ผูตรวจคนหนึ่งคนใดจะใหกรรมการ ลูกจาง และตัวแทนของบริษัทสาบานตัวแลวสอบถาม

คําใหการในเรื่องอันเนื่องดวยการงานของบริษัทนั้นก็ได

มาตรา ๑๒๑๗  ผูตรวจตองทํารายงานยื่น และรายงานนั้นจะเขียนหรือตีพิมพสุดแตรัฐมนตรี

เจาหนาที่จะบัญชา สําเนารายงานนั้นใหรัฐมนตรีสงไปยังสํานักงานบริษัทซึ่งไดจดทะเบียนไว กับทั้งสงแกผูถือหุน 

ซึ่งยื่นเรื่องราวขอใหตรวจนั้นดวย

มาตรา ๑๒๑๘  คาใชสอยในการตรวจเชนนี้ ผูยื่นเรื่องราวขอใหตรวจตองใชทั้งส้ิน เวนแตถา

บริษัทในคราวประชุมใหญครั้งแรก เม่ือตรวจสําเร็จลงแลวไดยินยอมวาจะจายจากสินทรัพยของบริษัทนั้น



มาตรา ๑๒๑๙  รัฐมนตรีเจาหนาที่โดยลําพังตนเอง จะตั้งผูตรวจคนเดยีวหรอืหลายคนใหไป

ตรวจการของบริษัทเพ่ือทํารายงานยื่นตอรัฐบาลก็ได การตั้งผูตรวจเชนวามานี้จะพึงมีเมื่อใดสุดแลวแต

รัฐมนตรีจะเห็นสมควร

สวนที่ ๖ 
การเพิ่มทุนและลดทุน 

   

มาตรา ๑๒๒๐  บริษัทจํากัดอาจเพิ่มทุนของบริษัทข้ึนไดดวยออกหุนใหมโดยมติพิเศษของ

ประชุมผูถือหุน

มาตรา ๑๒๒๑  บริษัทจํากัดจะออกหุนใหมใหเหมือนหนึ่งวาไดใชเต็มคาแลว หรือไดใช

แตบางสวนแลวดวยอยางอ่ืนนอกจากใหใชเปนตัวเงินนั้นไมได เวนแตจะทําตามมติพิเศษของประชุมผูถือหุน

   *
 มาตรา ๑๒๒๒ บรรดาหุนที่ออกใหมนั้น ตองเสนอใหแกผูถือหุนทั้งหลายตามสวนจํานวน

หุนซึ่งเขาถืออยู

คําเสนอเชนนี้ ตองทําเปนหนังสือบอกกลาวไปยังผูถือหุนทุก ๆ คนระบุจํานวนหุนใหทราบวา

ผูนั้นชอบที่จะซื้อไดก่ีหุน และใหกําหนดวันวาถาพนวันนั้นไปมิไดมีคําสนองมาแลวจะถือวาเปนอันไมรับซื้อ

เมื่อวันที่กําหนดลวงไปแลวก็ดี หรือผูถือหุนไดบอกมาวาไมรับซื้อหุนนั้นก็ดีกรรมการจะ

เอาหุนเชนนั้นขายใหแกผูถือหุนคนอื่นหรือจะรับซื้อไวเองก็ได

  **
 มาตรา ๑๒๒๓ หนังสือบอกกลาวที่เสนอใหผูถือหุนซื้อหุนใหมนั้น ตองลงวันเดือนปและ

ลายมือช่ือของกรรมการ

มาตรา ๑๒๒๔  บริษัทจํากัดจะลดทุนของบริษัทลงดวยลดมูลคาแตละหุนใหต่ําลงหรือลด

จํานวนหุนใหนอยลงโดยมติพิเศษของประชุมผูถือหุนก็ได

มาตรา ๑๒๒๕  อันทุนของบริษัทนั้นจะลดลงไปใหถึงต่ํากวาจํานวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมด

หาไดไม

   *** 
มาตรา ๑๒๒๖ เม่ือบริษัทประสงคจะลดทุน ตองโฆษณาความประสงคนั้นในหนังสือพิมพ

แหงทองที่อยางนอยหนึ่งคราว และตองมีหนังสือบอกกลาวไปยังบรรดาผูซึ่งบริษัทรูวาเปนเจาหนี้ของบรษิทั 
บอกใหทราบรายการซึ่งประสงคจะลดทุนลงและขอใหเจาหนี้ผูมีขอคัดคานอยางหนึ่งอยางใดในการลดทุนนั้น 
สงคําคัดคานไปภายในสามสิบวันนับแตวันที่บอกกลาวนั้น  

ถาไมมีผูใดคัดคานภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน ก็ใหพึงถือวาไมมีการคัดคาน  
ถาหากมีเจาหนี้คัดคาน บริษัทจะจัดการลดทุนลงไมได จนกวาจะไดใชหนี้หรือใหประกัน

เพ่ือหนี้รายนั้นแลว 

     
*
 แกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

**
 แกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

***
แกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 



มาตรา ๑๒๒๗  ถามีเจาหนี้คนหนึ่งคนใดละเลยเสียมิไดคัดคานในการที่บริษัทจะลดทุนลง เพราะ

เหตุวาตนไมทราบความ และเหตุที่ไมทราบนั้นมิไดเปนเพราะความผิดของเจาหนี้คนนั้นแตอยางใดไซร ทานวา

ผูถือหุนทั้งหลายบรรดาที่ไดรับเงินคืนไปตามสวนที่ลดหุนลงนั้นยังคงจะตองรับผิดตอเจาหนี้เชนนั้นเพียงจํานวน

ที่ไดรับทุนคืนไปชั่วเวลาสองป นับแตวันที่ไดจดทะเบียนการลดทุนนั้น

มาตรา ๑๒๒๘  มติพิเศษซึ่งอนุญาตใหเพ่ิมทุนหรือลดทุนนั้น บริษัทตองจดทะเบยีนภายในสบิสี่

วันนับแตวันที่ไดลงมตินั้น

สวนที่ ๗ 

หุนกู 

   

  *
 มาตรา ๑๒๒๙ บริษัทจะออกหุนกูไมได 

 ** 
มาตรา ๑๒๓๐ (ยกเลิก)

 **
 มาตรา ๑๒๓๑ (ยกเลิก)

 **
 มาตรา ๑๒๓๒ (ยกเลิก)

 **
 มาตรา ๑๒๓๓ (ยกเลิก)

 
** 
มาตรา ๑๒๓๔ (ยกเลิก)

 
 **

 มาตรา ๑๒๓๕ (ยกเลิก)

สวนที่ ๘ 

เลิกบริษัทจํากัด 
   

มาตรา ๑๒๓๖ อันบริษัทจาํกัดยอมเลิกกันดวยเหตดุั่งจะกลาวตอไปนี ้คือ 
(๑) ถาในขอบังคับของบรษิัทมีกําหนดกรณีอันใดเปนเหตุที่จะเลิกกัน เม่ือมีกรณีนั้น 
(๒) ถาบริษัทไดตั้งข้ึนไวเฉพาะกําหนดกาลใด เม่ือส้ินกําหนดกาลนัน้ 
(๓) ถาบริษัทไดตั้งข้ึนเฉพาะเพื่อทํากิจการอยางหนึ่งอยางใดแตอยางเดียว เม่ือเสร็จการนั้น

(๔) เม่ือมีมติพิเศษใหเลิก

(๕) เม่ือบริษัทลมละลาย

 
 

     
*
 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๙ 

**
 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๑๐ 



มาตรา ๑๒๓๗  นอกจากนีศ้าลอาจสั่งใหเลิกบริษัทจํากัดดวยเหตตุอไปนี้ คือ

(๑) ถาทําผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือทําผิดในการประชุมตั้งบริษัท

(๒) ถาบริษัทไมเร่ิมทําการภายในปหนึ่งนับแตวันจดทะเบียนหรือหยุดทําการถึงปหนึ่งเต็ม

(๓) ถาการคาของบริษัททําไปก็มีแตขาดทุนอยางเดียว และไมมีทางหวังวาจะกลับฟนตัวได

   *
 (๔) ถาจํานวนผูถือหุนลดนอยลงจนเหลือไมถึงสามคน

แตอยางไรก็ดี ในกรณีทําผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือทําผิดในการประชุมตั้งบริษัท 

ศาลจะสั่งใหยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือใหมีการประชุมตั้งบริษัทแทนสั่งใหเลิกบริษัทก็ได แลวแตจะเห็นควร

สวนที่ ๙ 
การควบบริษัทจํากัดเขากนั 

   

มาตรา ๑๒๓๘ อันบริษัทจํากัดนั้นจะเขากันมิไดเวนแตจะเปนไปโดยมติพิเศษ 
มาตรา ๑๒๓๙  มติพิเศษซึ่งวินิจฉัยใหควบบริษัทจํากัดเขากันนั้น บริษัทตองนําไปจดทะเบยีน

ภายในสิบสี่วันนับตั้งแตวันลงมติ

 
**
 มาตรา ๑๒๔๐  บริษัทตองโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอยหนึ่งคราว และสงคํา

บอกกลาวไปยังบรรดาผูซึ่งบริษัทรูวาเปนเจาหนี้ของบริษัท บอกใหทราบรายการที่ประสงคจะควบบริษัทเขากัน 
และขอใหเจาหนี้ผูมีขอคัดคานอยางหนึ่งอยางใดในการควบบริษัทเขากันนั้นสงคําคัดคานไปภายในหกสิบวัน

นับแตวันที่บอกกลาว 
มาตรา ๑๒๔๑  บริษัทไดควบเขากันแลวเมื่อใด ตางบริษัทตองนําความไปจดทะเบียนภายในสิบสี่

วันนับแตวันที่ควบเขากัน และบริษัทจํากัดอันไดตั้งข้ึนใหมดวยควบเขากันนั้น ก็ตองจดทะเบียนเปนบริษัทใหม

มาตรา ๑๒๔๒  จํานวนทุนเรือนหุนของบริษัทใหมนั้น ตองเทากับยอดรวมจํานวนทุนเรือนหุน

ของบริษัทเดิมอันมาควบเขากัน

มาตรา ๑๒๔๓  บริษัทใหมนี้ยอมไดไปทั้งสิทธิและความรับผิดบรรดามีอยูแกบริษัทเดิมอัน

ไดมาควบเขากันนั้นทั้งส้ิน

สวนที่ ๑๐ 

หนังสือบอกกลาว 
   

มาตรา ๑๒๔๔  อันหนังสือบอกกลาวซึ่งบริษัทจะพึงสงถึงผูถือหุนนั้น ถาวาไดสงมอบใหแลว

ถึงตัวก็ดี หรือสงไปโดยทางไปรษณียสลักหลังถึงสํานักอาศัยของผูถือหุนดั่งที่ปรากฏในทะเบียนของบริษัทแลว

ก็ดี ทานใหถือวาเปนอันไดสงชอบแลว

     
* 
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๔ 

** 
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๕ 



มาตรา ๑๒๔๕  หนังสือบอกกลาวใดๆ เมื่อไดสงโดยทางไปรษณียสลักหลังถูกตองแลว ทานให

ถือวาเปนอันไดสงถึงมือผูรับในเวลาที่หนงัสือเชนนั้นจะควรไปถึงไดตามทางการปกติแหงไปรษณยี

สวนที่ ๑๑ 

การถอนทะเบียนบริษัทราง
*

   

มาตรา ๑๒๔๖ (ยกเลิก)  

สวนที่ ๑๒  
การแปรสภาพหางหุนสวนจดทะเบียนและหางหุนสวนจํากัดเปนบริษัทจํากัด

**

   

มาตรา ๑๒๔๖/๑ หางหุนสวนจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัดที่มีผูเปนหุนสวนตั้งแตสามคน
ข้ึนไปอาจแปรสภาพเปนบริษัทจํากัดได โดยความยินยอมของผูเปนหุนสวนทุกคนและดําเนินการดังตอไปนี้  

(๑) แจงความยินยอมของผูเปนหุนสวนที่จะใหแปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัทจํากัดเปน

หนังสือตอนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ผูเปนหุนสวนทุกคนใหความยินยอม  
(๒) ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอยหนึ่งคราว และมีหนังสือบอกกลาว

ไปยังบรรดาผูซึ่งรูวาเปนเจาหนี้ของหางหุนสวนบอกใหทราบรายการที่ประสงคจะแปรสภาพหางหุนสวนเปน

บริษัท และขอใหเจาหนี้ผูมีขอคัดคานอยางหนึ่งอยางใดในการแปรสภาพเปนบริษัทจํากัดนั้นสงคําคัดคานไป

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่บอกกลาวนั้น  
ถามีการคัดคาน หางหุนสวนนั้นจะแปรสภาพมิไดจนกวาจะไดชําระหนี้หรือใหประกันเพื่อหนี้

นั้นแลว  
มาตรา ๑๒๔๖/๒ ในกรณีไมมีการคัดคานหรือมีการคัดคานแตหางหุนสวนไดชําระหนี้หรือให

ประกันเพื่อหนี้นั้นแลว ผูเปนหุนสวนทุกคนตองประชุมเพื่อใหความยินยอมและดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้  
(๑) จัดทําหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท (ถามี)  
(๒) กําหนดจํานวนทุนเรือนหุนของบริษัท ซึ่งตองเทากับสวนลงหุนของผูเปนหุนสวนทุกคน

ในหางหุนสวน และกําหนดจํานวนหุนของบริษัทที่จะตกไดแกหุนสวนแตละคน  
(๓) กําหนดจํานวนเงินที่ไดใชแลวในแตละหุน ซึ่งตองไมนอยกวารอยละยี่สิบหาแหงมูลคา

ของหุนแตละหุนที่ตั้งไว  
(๔) กําหนดจํานวนหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ รวมทั้งกําหนดสภาพและบุริมสิทธิของหุนซึ่ง

จะออกและจัดสรรหุนใหแกผูเปนหุนสวน 

     

* 
สวนที่ ๑๑ การถอนทะเบียนบริษัทราง มาตรา ๑๒๔๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๖ 
**
 สวนที่ ๑๒ การแปรสภาพหางหุนสวนจดทะเบียนและหางหุนสวนจํากัดเปนบริษัทจํากัด มาตรา ๑๒๔๖/๑ ถึงมาตรา ๑๒๔๖/๗ 
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๗ 



(๕) แตงตั้งกรรมการและกําหนดอํานาจของกรรมการ  
(๖) แตงตั้งผูสอบบัญชี 
(๗) ดําเนินการในเรื่องอ่ืนๆ ที่จําเปนในการแปรสภาพ  
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติเก่ียวกับบริษัทจํากัดวาดวยการนั้นๆ มาใช

บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๒๔๖/๓ หุนสวนผูจัดการเดิมตองสงมอบกิจการ ทรัพยสิน บัญชีเอกสารและ

หลักฐานตางๆ ของหางหุนสวนใหแกคณะกรรมการบริษัทภายในสิบส่ีวันนับแตวันที่ผูเปนหุนสวนไดใหความ
ยินยอมและดําเนินการในเรื่องตางๆ ตามมาตรา ๑๒๔๖/๒ เสร็จสิ้นแลว 
 

ในกรณีที่ผูเปนหุนสวนยังไมไดชําระเงินคาหุนหรือชําระเงินคาหุนไมครบรอยละยี่สิบหาของ

มูลคาหุนหรือยังไมไดโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน หรือทําเอกสารหลักฐานการใชสิทธิตางๆ ใหแกคณะกรรมการ 
ใหคณะกรรมการบริษัทมีหนังสือแจงใหผูเปนหุนสวนชําระเงินคาหุน โอนกรรมสิทธิ์หรือทําเอกสารหลักฐาน

การใชสิทธิตางๆ แลวแตกรณีใหแกคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง  
มาตรา ๑๒๔๖/๔ คณะกรรมการบริษัทตองขอจดทะเบียน การแปรสภาพเปนบริษัทจํากัดตอ

นายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ไดดําเนินการตามมาตรา ๑๒๔๖/๓ ครบถวนแลว  
ในการขอจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทจํากัด คณะกรรมการตองย่ืนรายงานการประชุมที่ 

ผูเปนหุนสวนไดรวมกันพิจารณาใหความยินยอมและดําเนินการแปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัทจํากัดตาม

มาตรา ๑๒๔๖/๒ หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และบัญชีรายชื่อผูถือหุนพรอมกับการขอจดทะเบียนดวย  
มาตรา ๑๒๔๖/๕ เมื่อนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนการแปรสภาพหางหุนสวนจดทะเบียน

หรือหางหุนสวนจํากัดเปนบริษัทจํากัดแลว ใหหางหุนสวนจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัดเดิมหมดสภาพ
การเปนหางหุนสวนจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและใหนายทะเบียน

หมายเหตุไวในทะเบียน  
มาตรา ๑๒๔๖/๖ เมื่อหางหุนสวนจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัดไดจดทะเบียนแปรสภาพ

เปนบริษัทจํากัดแลว บริษัทยอมไดไปทั้งทรัพยสิน หนี้ สิทธิ และความรับผิดของหางหุนสวนจดทะเบียนหรือ
หางหุนสวนจํากัดเดิมทั้งหมด  

มาตรา ๑๒๔๖/๗ เม่ือจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทจํากัดแลว หากบริษัทไมสามารถชําระ
หนี้ที่รับมาจากหางหุนสวนที่แปรสภาพได ใหเจาหนี้บังคับชําระหนี้เอาจากผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนที่แปร
สภาพไดตามที่ผูเปนหุนสวนจะตองรับผิดในหนี้ของหางหุนสวน 

 
 
 



หมวด ๕ 

การชําระบัญชีหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัด 
   

   *
 มาตรา ๑๒๔๗

 
การชําระบัญชีหางหุนสวนจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัดหรือบริษัทจํากัด

ซึ่งลมละลายนั้น ใหจัดทําไปตามบทกฎหมายลักษณะลมละลายที่คงใชอยูตามแตจะทําได

รัฐมนตรีเจาหนาที่จะออกกฎกระทรวงวาดวยการชําระบัญชีหางหุนสวนและบริษัท และกําหนด

อัตราคาฤชาธรรมเนียมก็ออกได

มาตรา ๑๒๔๘  เม่ือกลาวถึงประชุมใหญในหมวดนี้ ทานหมายความดั่งตอไปนี้ คือ

 (๑) ถาเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียนและหางหุนสวนจํากัดก็คือการประชุมหุนสวนทั้งปวง

ซึ่งอาศัยคะแนนเสียงขางมากเปนใหญในการวินิจฉัย

(๒) ถาเกี่ยวกับบริษัทจํากัด ก็คือการประชุมใหญตามที่ไดบัญญัติไวในมาตรา ๑๑๗๑

มาตรา ๑๒๔๙  หางหุนสวนก็ดี บริษัทก็ดี แมจะไดเลิกกันแลวก็ใหพึงถือวายังคงตั้งอยูตราบ

เทาเวลาที่จําเปนเพื่อการชําระบัญชี

มาตรา ๑๒๕๐  หนาที่ของผูชําระบัญชี คือชําระสะสางการงานของหางหุนสวนหรือบริษัทนั้น

ใหเสร็จไป กับจัดการใชหนี้เงินและแจกจําหนายสินทรัพยของหางหุนสวนหรือบริษัทนั้น

มาตรา ๑๒๕๑  หางหุนสวนก็ดี บริษัทก็ดี ในเมื่อเลิกกันเพราะเหตุอ่ืนนอกจากลมละลาย หุนสวน

ผูจัดการหาง หรือกรรมการของบริษัทยอมเขาเปนผูชําระบัญชี เวนไวแตขอสัญญาของหาง หรือขอบังคับของ

บริษัทจะมีกําหนดไวเปนสถานอื่น

ถาไมมีผูชําระบัญชีดั่งวามานี้ และเมื่อพนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นผูมีสวนไดเสียในการนี้รอง

ขอ ทานใหศาลตั้งผูชําระบัญชี

มาตรา ๑๒๕๒  หุนสวนผูจัดการ หรือกรรมการบริษัทมีอํานาจโดยตําแหนงเดิมฉันใด เมื่อเปน

ผูชําระบัญชีก็ยังคงมีอํานาจอยูฉันนั้น

มาตรา ๑๒๕๓  ภายในสิบสี่วันนับแตไดเลิกหางเลิกบริษัท หรือถาศาลไดตั้งผูชําระบัญชีนับแต

วันที่ศาลตั้ง ผูชําระบัญชีตองกระทําดั่งจะกลาวตอไปนี้ คือ

 * *
 (๑) บอกกลาวแกประชาชนโดยประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอยหนึ่งคราว

วาหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นไดเลิกกันแลวและใหผูเปนเจาหนี้ทั้งหลายยื่นคําทวงหนี้แกผูชําระบัญชี 
(๒) สงคําบอกกลาวอยางเดียวกันเปนจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย ไปยังเจาหนี้ทั้งหลายทุกๆ 

คน บรรดามีช่ือปรากฏในสมุด บัญชีหรือเอกสารของหางหรือบริษัทนั้น

     
* 
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ. ๒๔๗๙ มาตรา ๔  

** 
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๘ 

 



มาตรา ๑๒๕๔  การเลิกหุนสวนหรือบริษัทนั้น ผูชําระบัญชีตองนําบอกใหจดทะเบียนภายใน

สิบสี่วันนับแตวันที่เลิกกัน และในการนี้ตองระบุช่ือผูชําระบัญชีทุกๆ คน ใหจดลงทะเบียนไวดวย 
มาตรา ๑๒๕๕  ผูชําระบัญชีตองทํางบดุลข้ึนโดยเร็วที่สุดที่เปนวิสัยจะทําได สงใหผูสอบบัญชี

ตรวจสอบลงสําคัญวาถูกตอง แลวตองเรียกประชุมใหญ 
มาตรา ๑๒๕๖  ธุรการอันที่ประชุมใหญจะพึงทํานั้น คือ 
(๑) รับรองใหหุนสวนผูจัดการหรือกรรมการบริษัทคงเปนผูชําระบัญชีตอไปหรือเลือกตั้งผูชําระ

บัญชีใหมข้ึนแทนที่ และ 
(๒) อนุมัติบัญชีงบดุล 
อนึ่ง ที่ประชุมใหญจะสั่งใหผูชําระบัญชีทําบัญชีตีราคาทรัพยสินหรือใหทําการใดๆ ก็ไดสุดแต

ที่ประชุมจะเห็นสมควร เพ่ือชําระสะสางกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัทใหเสร็จไป 
มาตรา ๑๒๕๗  ผูชําระบัญชีซึ่งมิใชเปนข้ึนเพราะศาลตั้งนั้น ทานวาจะถอนเสียจากตําแหนง

และตั้งผูอ่ืนแทนที่ก็ได ในเมื่อผูเปนหุนสวนทั้งหลายออกเสียงเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันหรือที่ประชุมใหญของ 

ผูถือหุนไดลงมติดั่งนั้น แตศาลยอมสั่งถอนผูชําระบัญชีจากตําแหนงและตั้งผูอ่ืนแทนที่ได ไมเลือกวาจะเปน 

ผูชําระบัญชีซึ่งศาลตั้งหรือมิใชศาลตั้ง ในเมื่อมีคํารองขอของผูเปนหุนสวนในหางคนใดคนหนึ่งหรือของผูถือ

หุนในบริษัทมีหุนรวมกันนับไดถึงหนึ่งในยี่สิบแหงทุนของบริษัท โดยจํานวนที่สงใชเงินเขาทุนแลวนั้น

มาตรา ๑๒๕๘  เมื่อมีการเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชีใหมครั้งใด ผูชําระบัญชีตองนําความจดทะเบยีน

ภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ไดเปล่ียนตัวกันนั้น

มาตรา ๑๒๕๙  ผูชําระบัญชีทั้งหลายยอมมีอํานาจดั่งจะกลาวตอไปนี้ คือ

(๑) แกตางวาตางในนามของหางหุนสวนหรือบริษัทในอรรถคดีพิพาทอันเปนแพงหรืออาญา

ทั้งปวง และทําประนีประนอมยอมความ

(๒) ดําเนินกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัทตามแตจําเปน เพ่ือการชําระสะสางกิจการใหเสร็จ

ไปดวยดี

(๓) ขายทรัพยสินของหางหุนสวนหรือบริษัท

(๔) ทําการอยางอ่ืนๆ ตามแตจําเปนเพื่อชําระบัญชีใหเสร็จไปดวยดี

มาตรา ๑๒๖๐  ขอจํากัดอํานาจของผูชําระบัญชีอยางใดๆ จะอางเปนสมบูรณตอบุคคลภายนอก

หาไดไม

มาตรา ๑๒๖๑  ถามีผูชําระบัญชีหลายคน การใดๆ ที่ผูชําระบัญชีกระทํายอมไมเปนอันสมบูรณ

นอกจากผูชําระบัญชีทั้งหลายจะไดทํารวมกัน เวนแตที่ประชุมใหญหรือศาลจะไดกําหนดอํานาจไวเปนอยางอ่ืน

ในเวลาตั้งผูชําระบัญชี

มาตรา ๑๒๖๒  ถามีมติของที่ประชุมใหญหรือคําบังคับของศาลใหอํานาจผูชําระบัญชีใหทําการ

แยกกันได ทานวาตองนําความจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันลงมติหรือออกคําบังคับนั้น



มาตรา ๑๒๖๓  คาธรรมเนียม คาภาระติดพัน และคาใชจายซึ่งตองเสียโดยควรในการชําระ

บัญชีนั้น ทานวาผูชําระบัญชีตองจัดการใชกอนหนี้เงินรายอื่นๆ

มาตรา ๑๒๖๔  ถาเจาหนี้คนใดมิไดมาทวงถามใหใชหนี้ ผูชําระบัญชีตองวางเงินเทาจํานวน

หนี้นั้น ตามบทแหงประมวลกฎหมายนี้ วาดวยวางทรัพยสินแทนชําระหนี้

มาตรา ๑๒๖๕  ผูชําระบัญชีจะเรียกใหผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนสงใชเงินลงหุนอันเปนสวน

ยังคางชําระอยูนั้นก็ได และเงินที่คางชําระนี้ถึงแมจะไดตกลงกันไวกอนโดยสัญญาเขาหุนสวน หรือโดยขอบงัคบั

ของบริษัทวาจะไดเรียกตอภายหลังก็ตาม เม่ือเรียกเชนนี้แลว ทานวาตองสงใชทันที

มาตรา ๑๒๖๖  ถาผูชําระบัญชีมาพิจารณาเห็นวา เมื่อเงินลงทุนหรือเงินคาหุนไดใชเสร็จหมดแลว 

สินทรัพยก็ยังไมพอกับหนี้สินไซร ผูชําระบัญชีตองรองขอตอศาลทันที เพ่ือใหออกคําส่ังวาหางหุนสวนหรือ

บริษัทนั้นลมละลาย

มาตรา ๑๒๖๗  ผูชําระบัญชีตองทํารายงานยื่นไว ณ หอทะเบียนทุกระยะสามเดือนครั้งหนึ่งวา

ไดจัดการไปอยางใดบาง แสดงใหเห็นความเปนไปของบัญชีที่ชําระอยูนั้น และรายงานนี้ใหเปดเผยแกผูเปน

หุนสวนและผูถือหุน และเจาหนี้ทั้งหลายตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม

มาตรา ๑๒๖๘  ถาการชําระบัญชีนั้นยังคงทําอยูโดยกาลกวาปหนึ่งข้ึนไป ผูชําระบัญชีตอง

เรียกประชุมใหญในเวลาสิ้นปทุกปนับแตเร่ิมทําการชําระบัญชี และตองทํารายงานยื่นที่ประชุมวาไดจัดการไป

อยางไรบาง ทั้งแถลงใหทราบความเปนไปแหงบัญชีโดยละเอียด

มาตรา ๑๒๖๙  อันทรัพยสินของหางหุนสวนหรือของบริษัทนั้นจะแบงคืนใหแกผูเปนหุนสวน

หรือผูถือหุนไดแตเพียงเทาที่ไมตองเอาไวใชในการชําระหนี้ของหางหุนสวนหรือบริษัทเทานั้น

มาตรา ๑๒๗๐  เม่ือการชําระบัญชีกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัทสําเร็จลงผูชําระบัญชีตอง

ทํารายงานการชําระบัญชีแสดงวา การชําระบัญชีนั้นไดดําเนินไปอยางใด และไดจัดการทรัพยสินของหางหุนสวน

หรือบริษัทนั้นไปประการใด แลวใหเรียกประชุมใหญเพ่ือเสนอรายงานนั้น และช้ีแจงกิจการตอที่ประชุม

เมื่อที่ประชุมใหญไดใหอนุมัติรายงานนั้นแลว ผูชําระบัญชีตองนําขอความที่ไดประชุมกันนั้น

ไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันประชุมเมื่อไดจดทะเบียนแลวดั่งนี้ ใหถือวาเปนที่สุดแหงการชําระบัญชี

มาตรา ๑๒๗๑  เม่ือเสร็จการชําระบัญชีแลว ทานใหมอบบรรดาสมุดและบัญชี และเอกสาร

ทั้งหลายของหางหุนสวนหรือบริษัทซึ่งไดชําระบัญชีนั้นไวแกนายทะเบียนภายในกําหนดสิบสี่วันดั่งกลาวไวในมาตรา

กอน และใหนายทะเบียนรักษาสมุดและบัญชีและเอกสารเหลานั้นไวสิบปนับแตวันถึงที่สุดแหงการชําระบัญชี

สมุดและบัญชีและเอกสารเหลานี้ ใหเปดใหแกบรรดาบุคคลผูมีสวนไดเสียตรวจดูไดโดยไมเรียก

คาธรรมเนียมอยางหนึ่งอยางใด



มาตรา ๑๒๗๒  ในคดีฟองเรียกหนี้สินซึ่งหางหุนสวนหรือบริษัทหรือผูเปนหุนสวน หรือผูถือหุน 

หรือผูชําระบัญชีเปนลูกหนี้อยูในฐานเชนนั้น ทานหามมิใหฟองเม่ือพนกําหนดสองปนับแตวันถึงที่สุดแหงการ

ชําระบัญชี

มาตรา ๑๒๗๓  บทบัญญัติแหงมาตรา ๑๑๗๒ ถึงมาตรา ๑๑๙๓ กับมาตรา ๑๑๙๕ มาตรา 

๑๒๐๗ เหลานี้ ทานใหใชบังคับแกการประชุมใหญซึ่งมีข้ึนในระหวางชําระบัญชีดวยโดยอนุโลม

หมวด ๖ 
การถอนทะเบียนหางหุนสวนจดทะเบียน 

หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัดราง*

   

มาตรา ๑๒๗๓/๑ เมื่อใดนายทะเบียนมีมูลเหตุอันควรเชื่อวาหางหุนสวนจดทะเบียนหาง

หุนสวนจํากัด หรือบริษัทจํากัดใด มิไดทําการคาขายหรือประกอบการงานแลว ใหนายทะเบียนมีหนังสือสงทาง
ไปรษณียตอบรับไปยังหางหุนสวนหรือบริษัท เพ่ือสอบถามวายังทําการคาขายหรือประกอบการงานอยูหรือไม 
และแจงวาหากมิไดรับคําตอบภายในสามสิบวันนับแตวันที่สงหนังสือจะไดโฆษณาในหนังสือพิมพเพ่ือขีดชื่อ

หางหุนสวนหรือบริษัทนั้นออกเสียจากทะเบียน 
ถานายทะเบียนไดรับคําตอบจากหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นวา หางหุนสวนหรือบริษัทมิไดทํา

การคาขายหรือประกอบการงานแลวหรือมิไดรับคําตอบภายในสามสิบวันนับแตวันที่สงหนังสือใหนายทะเบียน

โฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอยหนึ่งคราวและสงหนังสือบอกกลาวทางไปรษณียตอบรับไปยังหาง

หุนสวนหรือบริษัทวา เมื่อพนเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่สงหนังสือบอกกลาวหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นจะถูกขีด
ช่ือออกจากทะเบียน เวนแตจะแสดงเหตุใหเห็นเปนอยางอ่ืน 

มาตรา ๑๒๗๓/๒ ในกรณีที่หางหุนสวนหรือบริษัทเลิกกันแลวและอยูระหวางการชําระบัญชี
หากนายทะเบียนมีมูลเหตุอันควรเชื่อวาไมมีตัวผูชําระบัญชีทําการอยู หรือการงานของหางหุนสวนหรือบริษัทได
ชําระสะสางตลอดแลว แตผูชําระบัญชีมิไดทํารายงานการชําระบัญชี หรือมิไดยื่นจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี
ตอนายทะเบียน ใหนายทะเบียนมีหนังสือสงทางไปรษณียตอบรับไปยังหางหุนสวนหรือบริษัท และผูชําระบัญชี 
ณ สถานที่อันปรากฏเปนสํานักงานสุดทาย แจงใหดําเนินการเพื่อใหมีตัวผูชําระบัญชี หรือย่ืนรายงานการชําระ
บัญชี หรือจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี แลวแตกรณี และแจงวาหากมิไดดําเนินการดังกลาวภายในระยะเวลา
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่สงหนังสือนั้นแลวจะไดโฆษณาในหนังสือพิมพเพ่ือขีดชื่อหางหุนสวนหรือบริษัทนั้น

ออกเสียจากทะเบียน 
 
 
     

*
หมวด ๖ การถอนทะเบียนหางหุนสวนจดทะเบียนหางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัดราง มาตรา ๑๒๗๓/๑ ถึงมาตรา ๑๒๗๓/๔ 
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ 



ถาหางหุนสวนหรือบริษัท หรือผูชําระบัญชีมิไดดําเนินการภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
ใหนายทะเบียนโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอยหนึ่งคราว และสงหนังสือบอกกลาวทางไปรษณีย
ตอบรับไปยังหางหุนสวนหรือบริษัทและผูชําระบัญชีวาเมื่อพนกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่สงหนังสือบอก

กลาว หางหุนสวนหรือบริษัทนั้นจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน เวนแตจะแสดงเหตุใหเห็นเปนอยางอ่ืน 

มาตรา ๑๒๗๓/๓ เม่ือส้ินกําหนดเวลาตามที่แจงในหนังสือบอกกลาวตามมาตรา ๑๒๗๓/๑ หรือ

มาตรา ๑๒๗๓/๒ แลว และหางหุนสวนหรือบริษัท หรือผูชําระบัญชีมิไดแสดงเหตุใหเห็นเปนอยางอื่น นายทะเบียน 

จะขีดชื่อหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นออกเสียจากทะเบียนก็ได ในการนี้ใหหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นสิ้นสภาพนิติ
บุคคลตั้งแตเมื่อนายทะเบียนขีดชื่อหางหุนสวนหรือบริษัทออกเสียจากทะเบียน แตความรับผิดของหุนสวน

ผูจัดการ ผูเปนหุนสวน กรรมการ ผูจัดการ และผูถือหุนมีอยูเทาไรก็ใหคงมีอยูอยางนั้นและพึงเรียกบังคับได
เสมือนหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นยังมิไดส้ินสภาพนิติบุคคล 

มาตรา ๑๒๗๓/๔ ถาหางหุนสวน ผูเปนหุนสวน บริษัท ผูถือหุน หรือเจาหนี้ใดๆ ของหางหุนสวน
หรือบริษัทนั้นรูสึกวาตองเสียหายโดยไมเปนธรรมเพราะการที่หางหุนสวนหรือบริษัทถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน 
เมื่อหางหุนสวน ผูเปนหุนสวน บริษัท ผูถือหุนหรือเจาหนี้ยื่นคํารองตอศาลและศาลพิจารณาไดความเปนที่พอใจวา
ในขณะที่ขีดชื่อหางหุนสวนหรือบริษัทออกจากทะเบียนหางหุนสวนหรือบริษัทยังทําการคาขายหรือยังประกอบ 

การงานอยู หรือเห็นเปนการยุติธรรมในการที่จะใหหางหุนสวนหรือบริษัทไดกลับคืนสูทะเบียนก็ดี ศาลจะสั่งให
จดชื่อหางหุนสวนหรือบริษัทกลับคืนเขาสูทะเบียนก็ได และใหถือวาหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นยังคงอยูตลอดมา
เสมือนมิไดมีการขีดชื่อออกเลย โดยศาลจะสั่งและวางขอกําหนดไวเปนประการใดๆ ตามที่เห็นเปนการยุตธิรรม
ดวยก็ไดเพ่ือใหหางหุนสวนหรือบริษัทและบรรดาบุคคลอื่นๆ กลับคืนสูฐานะอันใกลที่สุดกับฐานะเดิมเสมือน
หางหุนสวนหรือบริษัทนั้นมิไดถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนเลย 

การรองขอใหหางหุนสวนหรือบริษัทกลับคืนสูทะเบียน หามมิใหรองขอเม่ือพนกําหนดสิบป
นับแตวันที่นายทะเบียนขีดชื่อหางหุนสวนหรือบริษัทออกจากทะเบียน 
 




