
บทที่ 2 

ห้างหุ้นส่วน   บริษัท 

 ห้างหุ้นส่วน เป็นรูปแบบองคก์รธุรกิจอยู่ในบงัคบัตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย ์โดยมีห้างหุ้นส่วนอยู่ 2 ประเภท คือ 1) ห้างหุ้นส่วนสามญั         

2) หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 

1.ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

 รูปแบบองคก์รธุรกิจในรูปแบบห้างหุ้นส่วนสามญั แบ่งเป็น 2 ประเภท    

คือ หา้งหุน้ส่วนสามญัไม่จดทะเบียน (หา้งหุน้ส่วนสามญั) และหา้งหุน้ส่วนสามญั

จดทะเบียน(หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล) 

1.1 ลกัษณะส าคญั 

ตาม ปพพ (ม.1012) “อนัวา่สัญญาจดัตั้งหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทั คือ สัญญา

ซ่ึงบุคคลตั้ งแต่สองคนข้ึนไปตกลงเข้าร่วมกันเพื่อกระท ากิจการร่วมกันด้วย

ประสงคจ์ะแบ่งก าไร อนัพึงจะไดจ้ากกิจการท่ีท านั้น” ซ่ึงสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

1.1.1 เป็นสัญญาระหวา่งบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 

1.1.2 สาระของสัญญาตกลงท่ีจะเขา้กนั 

1.1.3 เขา้กนัเพื่อจะกระท ากิจการร่วมกนั 

1.1.4 ประสงคจ์ะน าก าไรมาแบ่งปันกนั 

1.2 ทุนในการด าเนินการ 

1.2.1 ลงทุนดว้ยเงิน 

1.2.2 ลงทุนดว้ยทรัพยสิ์น 
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1) ใหใ้ชท้รัพยสิ์น 

2) ใหก้รรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น 

1.2.3 ลงทุนดว้ยแรงงาน 

1.3 การจดัการหา้ง 

1.3.1 ก าหนดใหมี้หุน้ส่วนผูจ้ดัการคนเดียว 

1.3.2 ก าหนดใหมี้หุน้ส่วนผูจ้ดัการหลายคน 

1.3.3 ก าหนดใหจ้ดัการหุน้ส่วนดว้ยเสียงขา้งมาก 

1.3.4 กรณีไม่ไดก้  าหนดใหใ้ครเป็นหุน้ส่วนผูจ้ดัการไว ้ใหถื้อว่าหุน้ส่วน

ทุกคนสามารถจดัการงานของหา้งหุน้ส่วนไดทุ้กคน 

1.4 ความรับผดิของผูเ้ป็นหุน้ส่วน 

1.4.1 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกการกระท าท่ีหุ้นส่วนคนใดคนหน่ึง

กระท าลงไปถือว่าการกระท านั้นผูกพนัผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคนท่ีตอ้ง

รับผิดร่วมกนัในหน้ีอนัไดก่้อให้เกิดข้ึนโดยไม่จ ากดัจ านวน(ปพพ 

ม.1050) จึงเรียกวา่เป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรับผดิ 

1.4.2 ความรับผิดต่อผูเ้ป็นหุ้นส่วนด้วยกันการกระท าท่ีเกินชอบเขต

อ านาจของผูเ้ป็นหุ้นส่วน ตอ้งรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ถือ

วา่เป็นการกระท าการจดัการงานนอกสั่ง 

1.5 ขอ้จ ากดับางประการของผุเ้ป็นหุน้ส่วน 

 หา้มหุ้นส่วนคนใดประกอบกิจการอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีมีสภาพดุจเดียวกบั

หา้งหุน้ส่วนสามญั 

 กิจการดงักล่าวนั้นแข่งขนักบัหา้งหุน้ส่วนนั้น 
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 ไม่ว่ากิจการนั้นจะกระท าเพื่อประโยชน์ของผูเ้ป็นหุ้นส่วนนั้นเองหรือ

กระท าเพื่อประโยชนบุ์คคลอ่ืน 

 การกระท าดงักล่าวไม่ไดรั้บความยนิยอมจากหุน้ส่วนคนอ่ืนๆ 

2. ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน 

             ห้างหุ้นส่วนสามญัสามารถจดทะเบียนได ้ตาม ม.1064 แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ท่ีบญัญติัว่า “อนัห้างหุ้นส่วนสามญันั้นจะจดทะเบียนก็

ได ้โดยจดทะเบียนท่ีส านกังานทะเบียนหุน้ส่วน บริษทั ในทอ้งท่ีนั้นๆ ผลของการ

จดทะเบียนท าใหห้า้งหุน้ส่วนสามญัมีสภาพเป็นนิติบุคคล” 

       2.1 ลกัษณะส าคญั 

             ท าให้ห้างหุ้นส่วนสามัญมีสภาพเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผูเ้ป็น

เจา้ของ มีสาระส าคญัสรุปดงัน้ี 

2.1.1  เป็นสัญญาระหวา่งบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 

2.1.2 สาระของสัญญาตกลงท่ีจะเขา้กนั 

2.1.3 เขา้กนัเพื่อท ากิจการร่วมกนั 

2.1.4 ประสงคแ์บ่งก าไรระหวา่งกนั 

2.1.5 ตอ้งจดทะเบียนและมีสภาพเป็นนิติบุคคล 

2.2 รายการท่ีตอ้งจดทะเบียน 

2.2.1 ช่ือหา้งหุน้ส่วน 

2.2.2 วตัถุประสงคข์องหา้งหุน้ส่วน 

2.2.3 ท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่ และสาขาทั้งปวง 

2.2.4 ช่ือและท่ีส านกักบัอาชีวะของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคน 
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2.2.5 ช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

2.2.6 ขอ้จ ากดัอ านาจของหุน้ส่วนผูจ้ดัการบางประการ (ถา้มี) 

2.2.7 ตราของหา้งหุน้ส่วน 

2.2.8 ขอ้ความอ่ืนใดท่ีเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือสมควรใหป้ระชาชน

ทราบ 

      

2.3 ทุนในการด าเนินการ 

              เหมือนกบัหา้งหุน้ส่วนสามญัไม่จดทะเบียน ประกอบดว้ย เงิน ทรัพยสิ์น 

และแรงงาน 

       2.4 การจดัการหา้ง 

             เหมือนกบัหา้งหุน้ส่วนสามญัไม่จดทะเบียน 

       2.5 ความรับผดิของผูเ้ป็นหุน้ส่วน 

            เหมือนกบัหา้งหุน้ส่วนสามญัไม่จดทะเบียน 

  2.6 ขอ้จ ากดับางประการของผูเ้ป็นหุน้ส่วน 

            มีขอ้จ  ากดัของผูเ้ป็นหุน้ส่วนเหมือนกบัผูเ้ป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั

ไม่จดทะเบียนและมีขอ้จ ากดัเพิ่มข้ึนอีกประการ คือห้ามเขา้ไปเป็นหุ้นส่วนไม่

จ ากดัความรับผิดชอบในหา้งหุน้ส่วนอ่ืนท่ีมีสภาพดุจเดียวและเป็นการแข่งขนักบั

หา้งหุน้ส่วนเดิม ไม่วา่เป็นประโยชนข์องตนเองหรือผูอ่ื้น 
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3. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 

       รูปแบบองค์กรธุรกิจประเภทห้างหุ้นส่วนจ ากดั กฎหมายก าหนดให้ตอ้งจด

ทะเบียนมีสภาพเป็นนิติบุคคล และยงัมีลกัษณะส าคญัสรุป ดงัน้ี 

3.1 ลกัษณะส าคญั 

3.1.1 เป็นไปตาม ปพพ มาตรา 1012 “อนัว่าสัญญาจดัตั้งหา้งหุน้ส่วนหรือ

บริษทั คือ สัญญาตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ตกลงเขา้กนัเพื่อกระท ากิจการ

ร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งก าไร อันพึงจะได้จากกิจการท่ีท า” 

ดงักล่าวมาแลว้ 

3.1.2 ผูเ้ป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั มี 2 จ  าพวก ไดแ้ก่ 

                1) หุน้ส่วนจ ากดัความรับผดิชอบ 

                2) หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรับผดิชอบ 

3.2 รายการท่ีตอ้งจดทะเบียน 

เหมือนกบัหา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล 

3.3 ทุนในการด าเนินงาน 

3.3.1 หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรับผดิ อาจลงหุน้ดว้ย เงิน ทรัพยสิ์น แรงงาน 

3.3.2 หุน้ส่วนจ ากดัความรับผดิ ลงหุน้ดว้ย เงิน ทรัพยสิ์น ไม่สามารถลงหุน้

ดว้ยแรงงาน 

       3.4 การจดัการหา้ง 

             หุน้ส่วนผูจ้ดัการ เป็นผูจ้ดัการหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ซ่ึงไม่ไดก้  าหนดจ านวน

คน แต่ก าหนดวา่หุน้ส่วนผูจ้ดัการตอ้งเป็นหุน้ส่วนจ าพวกไม่จ ากดัความรับผดิ 
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       3.5 ความรับผดิของผูเ้ป็นหุน้ส่วน 

          3.5.1   ผูเ้ป็นหุน้ส่วนจ าพวกจ ากดัความรับผิดจะรับผิดไม่เกินจ านวนเงินท่ี

ตนก าหนดการลงหุน้ไว ้

         3.5.2   ผูเ้ป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรับผดิจะรับผดิต่อหน้ีสินของหา้งหุน้ส่วน

จ ากดั โดยไม่จ ากดัเฉพาะส่วนท่ีตนลงหุ้นไว ้หรืออาจกล่าวว่ารับผิดโดยไม่จ ากดั

จ านวน 

3.6 ขอ้จ ากดับางประการของผูเ้ป็นหุน้ส่วน 

            3.6.1   ผูเ้ป็นหุน้ส่วนจ าพวกไม่จ ากดัความรับผดิ   หา้มผูเ้ป็นหุน้ส่วนคนใด

ไปประกอบกิจการคา้ขายหรือไปเป็นหุน้ส่วนจ าพวกไม่จ ากดัความรับผดิท่ีมีสภาพ

ดุจเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบัห้างหุ้นส่วนจ ากดัท่ีตนเป็นหุ้นส่วนอยู่ ไม่ว่า

เพื่อประโยชน์ของตนหรือผูอ่ื้น ถา้กิจการดงักล่าวเป็นผลเสียหายต่อหา้งหุ้นส่วน

เดิม ผูเ้ป็นหุน้ส่วนนั้นตอ้งรับผดิชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เวน้จากไดรั้บความ

ยนิยอมจากหุน้ส่วนคนอ่ืนๆ ทุกคน 

           3.6.2  ผูเ้ป็นหุน้ส่วนจ าพวกจ ากดัความรับผิด    สามารถประกอบกิจการ

คา้ขายท่ีมีสภาพดุจเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบัห้างหุ้นส่วนท่ีตนเป็นหุ้นส่วน

อยู่ได ้แต่มีขอ้ห้ามอ่ืนๆ ดงัน้ี 1) ห้ามสอดเขา้ไปด าเนินกิจการของห้างหุ้นส่วน

จ ากดัโดยเดด็ขาด 2) หา้มใชช่ื้อของหุน้ส่วนท่ีจ ากดัความรับผดิระคนไปกบัช่ือหา้ง

หุ้นส่วนจ ากัด  3)  หุ้นส่วนจ ากัดจะต้องรับผิดชอบสูงข้ึน ถ้าได้แสดงให้

บุคคลภายนอกไดท้ราบว่าตนลงทุนมากกว่าความเป็นจริง 4) หุ้นส่วนจ ากดัความ

รับผิดมีสิทธิรับก าไรจากการด าเนินงาน แต่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล 5) เจา้หน้ีไม่

สามารถฟ้องหุ้นส่วนจ าพวกจ ากดัความรับผิด ตราบใดท่ีห้างหุ้นส่วนจ ากดัยงัไม่

เลิกกนั 
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4. บริษทัจ ากดั 

  การด าเนินการในรูปแบบบริษทั จ  ากดั อยูภ่ายใตก้ฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

ซ่ึงมีหวัขอ้พิจารณา ดงัน้ี 

4.1  ลกัษณะของบริษทั จ  ากดั 

4.1.1  ตกลงร่วมกนัของบุคคล ตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป 

4.1.2  แบ่งทุนเป็นหุน้ ๆ ละเท่ากนั 

4.1.3  ผูถื้อหุน้รับผดิเพียงเท่าท่ีตนถือหุน้ 

4.1.4 จดทะเบียนบริษทัจ ากดั 

4.1.1 การตกลงร่วมหุน้ของบุคคลตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป 

(1) ตอ้งการมีผูก่้อการอย่างนอ้ย 3 คน ตกลงเขา้กนัเพื่อแสวงหาก าไร

มาแบ่งกนั โดยลงทุนเป็นหุน้ (แต่ละหุน้มีมูลค่าเท่ากนั) 

(2) ให้ผูเ้ ร่ิมก่อการจัดท าหนังสือบริคณห์สนธิ มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายละเอียดในหนงัสือบริคณห์สนธิ 

ก. ช่ือบริษทั จ  ากดั อนัคิดจะตั้งข้ึนซ่ึงตอ้งมีค  าว่า “จ  ากดั” ไว้

ปลายช่ือนั้นดว้ยเสมอไป 

ข. ท่ีตั้งของส านกังานของบริษทั จ  ากดั ซ่ึงบอกทะเบียนนั้น จะ

ตั้งอยู ่ณ ท่ีใดในราชอาณาจกัร 

ค. วตัถุประสงคท์ั้งหลายของบริษทั 

ง. ถอ้ยค าส าแดงวา่ ความรับผดิชอบของผูถื้อหุน้จะมีจ ากดั 

จ. จ านวนทุนเรือนหุ้น ซ่ึงบริษทัคิดก าหนดจะจดทะเบียน 

แบ่งออกเป็นหุน้มีมูลค่าก าหนดหุน้ละเท่าไร 
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ฉ. ช่ือ ส านัก อาชีวะ และลายมือช่ือ ของบรรดาผูร่้วมก่อการ 

ทั้งจ  านวนหุน้ ซ่ึงต่างคนต่างเขา้ช่ือ ซ้ือไวค้นละเท่าไร 

               (3) ใหผู้เ้ร่ิมก่อการท าหนงัสือบริคณห์สนธิ  ไปจดทะเบียนท่ีกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์

               (4)จดัหาผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้น โดยผูเ้ร่ิมก่อการซ้ือหุ้นอยา่งนอ้ยคนละหน่ึงหุ้น                

(ปพพ .ม.1100) และห้ามมิให้ช้ีชวนประชาชนทัว่ไปซ้ือหุน้ นอกนั้นยงัหา้มขาย

หุน้ต ่ากว่ามูลค่าท่ีก าหนดได ้แต่สามารถขายหุน้สูงกว่ามูลค่าท่ีก าหนดได ้ทั้งน้ีให้

ก  าหนดไวใ้นหนงัสือบริคณห์สนธิ โดยราคาหุ้นประกอบดว้ย 1) Par value 2) 

Market value 3) Book value 

               (5) เม่ือไดเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้แลว้ ใหผู้ก่้อการเรียกประชุมจดัตั้งบริษทั  โดยมิ

ชกัชา้สาระส าคญัท่ีจดัประชุม เช่น ก าหนดขอ้บงัคบัต่างๆ ก าหนดจ านวนหุน้บุริม

สิทธ์ิ เลือกกรรมการบริษทั ผูเ้ร่ิมก่อการจะหมดหนา้ท่ี เม่ือไดส่้งมอบการทั้งปวงท่ี

ไดท้  าไวแ้ลว้ใหก้บักรรมการบริษทั 

               (6) กรรมการบริษทั เร่ิมปฏิบติัหนา้ท่ีโดยเรียก ช าระค่าหุน้โดยกฎหมาย

ก าหนดไวว้่าตอ้งไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ต่อหุน้ เม่ือเรียกค่าหุน้ครบทุกหุ้นแลว้ ให้

น ารายละเอียดต่างๆไปขอจดทะเบียน ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัประชุมจดัตั้งบริษทั 

ถือว่าบริษทัจ ากดั ก่อตั้ งข้ึนโดยสมบูรณ์ ถา้ไม่สามารถด าเนินการภายในเวลา

ดงักล่าว ถือวา่บริษทัจ ากดัไดไ้ดจ้ดัตั้งข้ึนและรีบคืนเงินผูเ้ขา้ช่ือ ซ้ือหุน้ทนัที 

4.1.2 แบ่งทุนเป็นหุน้ๆละเท่ากนั 

 บริษทัจ ากดัมีการแบ่งทุนเป็นหุน้มูลค่าหุน้ละเท่ากนั ผูถื้อหุน้ต่างรับผิดไม่

เกินจ านวนท่ีตนไดล้งหุน้  กฎหมายก าหนดมูลค่าหุน้ไม่ใหต้  ่ากวา่หุน้ละ5บาท 

4.1.3 ความรับผดิของผูถื้อหุน้เพียงเท่าตนลงหุน้ 
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  ผูถื้อหุน้ต่างรับผิดเพียงจ านวนเงินเท่าท่ีตนแสดงเจตนาลงหุ้นไว ้ อยา่งไร

ก็ตามกฎหมายยอมรับให้กรรมการของบริษทัเขา้ไปรับผิดโดยไม่จ ากดัจ านวน

คลา้ยกบัหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เพื่อสร้างความเช่ือมัน่

ใหก้บัผูม้าติดต่อธุรกิจกบับริษทั 

4.1.4 การจดทะเบียนบริษทั จ  ากดั 

กรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากท่ีประชุมจดัตั้งบริษทั จ  ากดั ตอ้งน าความไป

จดทะเบียนรายละเอียด ดงัน้ี 

(1) จ านวนหุน้ทั้งส้ิน หุน้สามญั  หุน้บุริมสิทธ์ิ 

(2) จ านวนหุ้น ซ่ึงออกใหเ้สมือนหน่ึงว่าไดใ้ชเ้ตม็ค่าแลว้ หรือ

ใชแ้ต่บางส่วนแลว้ 

 และหุน้ท่ีไดใ้ชแ้ต่บางส่วนนั้น ใหบ้อกวา่ใชแ้ลว้เพียงใด  

(3) จ านวนเงินท่ีไดใ้ชแ้ลว้หุน้ละเท่าใด 

(4) จ านวนเงินท่ีไดรั้บไวเ้ป็นค่าหุน้รวมทั้งส้ินเท่าใด 

(5) ช่ือ อาชีวะ และท่ีส านกัของกรรมการทุกคน 

(6) ใหแ้สดงอ านาจของกรรมการ 

(7) ถา้ตั้งบริษทัข้ึนซ่ึงกาลเวลาหน่ึง ให้บอกการก าหนดอนันั้น

ดว้ย 

(8) ท่ีตั้งส านกังานและสาขาทั้งปวง 

4.2  ทุนของบริษทัจ ากดั 

 บริษัทจ ากัดแบ่งทุนเป็นหุ้น ๆ ละเท่ากัน โดยสามารถแบ่งหุ้นเป็น 2 

ประเภท คือ 1) หุน้สามญั 2) หุน้บุริมสิทธ์ิ ซ่ึงตอ้งก าหนดใหช้ดัเจนในวนัประชุม
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จดัตั้งบริษทั อน่ึง การลงทุนในหุ้นอาจลงทุนเป็นเงินสด ทรัพยสิ์น หรือแรงงาน 

แต่การลงหุน้ดว้ยทรัพยสิ์น หรือแรงงานตอ้งก าหนดใหช้ดัเจนวา่จะเป็นหุน้จ านวน

เท่าใด และตอ้งแถลงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหช้ดัเจนว่ามีการตอบแทนในทรัพยสิ์น

หรือแรงงานอยา่งไร เท่าใด ซ่ึงมีสาระส าคญั เร่ืองหุน้ของบริษทัจ ากดั ดงัน้ี 

  4.2.1 หุ้นแบ่งแยกมิได ้ถา้มีผูถื้อหุ้น 2 คน ตอ้งก าหนดให้คนหน่ึง 

เป็นผูใ้ชสิ้ทธิในถานะผูถื้อหุน้ 

4.2.2 ใบหุน้ท่ีบริษทัจ ากดัออกใหมี้ 2 ชนิด 

                  1) หุน้ระบุช่ือ 

                  2) หุ้นผูถื้อ การออกหุ้นชนิดน้ีไดน้ั้นตอ้งก าหนดไวใ้น

ขอ้บงัคบับริษทั และจะตอ้งช าระค่าหุน้เตม็มูลค่าแลว้เท่านั้น 

          4.2.3 หุน้ทั้งสองชนิดสามารถโอนใหบุ้คคลอ่ืนได ้

                 1) หุ้นชนิดระบุช่ือ โอนไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอม

จากบริษทัจ ากดั โดยท าเป็นหนงัสือและลงลายมือช่ือ ผูโ้อน ผูรั้บโอน พยาน อยา่ง

นอ้ย 1 คน 

                 2) หุ้นผูถื้อ โอนไดเ้พียงการส่งมอบเท่านั้น เนืองจากเป็น

หุน้ท่ีช าระเตม็มูลค่าแลว้ 

4.2.4  ห้ามบริษทัจ ากดั ถือหุ้นบริษทัจ ากดัตวัเอง หรือรับจ าน า

หุน้ของบริษทัตนเอง 

4.3  การเพิ่มทุนหรือลดทุน 

 การเพิ่มทุนหรือลดทุนกระท าไดห้ากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติพิเศษ(คะแนน 

3ใน4) การเพิ่มทุน ท าไดโ้ดยการออกหุน้ใหม่เท่านั้น ใหผู้ถื้อหุน้เดิมตามส่วนท่ีเขา

ถืออยู ่หากเขาไม่ซ้ือจึงสามารถน ามาจ าหน่ายใหผู้อ่ื้น การลดทุนท าได ้2 วิธี คือ 1) 
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ลดจ านวนหุน้ใหน้อ้ยลง 2) ลดมูลค่าหุน้ใหน้อ้ยลง การลดทุนกฎหมายก าหนดให้

ด าเนินการ ดงัน้ี 

4.3.1  ลงโฆษณาในหนงัสือพิมพแ์ห่งทอ้งท่ีอยา่งนอ้ย 7 คร้ัง 

4.3.2  ตอ้งมีหนังสือบอกกล่าวไปยงับรรดาเจา้หน้ีของบริษทัจ ากดั หาก

ประสงคจ์ะคดัคา้นใหเ้จา้หน้ีด าเนินการภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีบอกกล่าวนั้น 

4.3.3  พน้จากขอ้ 4.3.2 อาจเกิด 2 กรณี  

1) หากเจา้หน้ีไม่คดัคา้นใหด้ าเนินการลดทุนได ้

2) ข.หากเจา้หน้ีคดัคา้นภายในก าหนดเวลา บริษทัจ ากดัจะตอ้งใชห้น้ี

ใหก้บัผูค้ดัคา้นหรือจดัหาประกนัใหก้บัเจา้หน้ีรายนั้นก่อนจึงจะลดทุนได ้

4.4 การจดัการงานของบริษทัจ ากดั 

 กิจการของบริษทัจ ากดัด าเนินการโดยกรรมการ ท่ีไดจ้ากการเลือกจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้    คร้ังแรกกรรมการจะมีจ านวนเท่าใดใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของ

บริษทัจ ากดั “กรรมการตอ้งด าเนินการในกิจการของบริษทัดว้ยความระมดัระวงั 

ตอ้งช่วยสอดส่องดูแลกิจการเสมือนเป็นผูป้ระกอบกิจการนั้นเอง” บริษทัจ ากดั 

หรือผูถื้อหุน้ อาจจะฟ้องร้องค่าเสียหายจากกรรมการได ้แต่ถา้ความเสียหายเกิดข้ึน

จากกรรมการไดก้ระท าไปโดยไดรั้บอนุมติัของท่ีประชุมใหญ่แลว้ ไม่จ าเป็นตอ้ง

รับผดิในความเสียหายนั้น 

4.5  การประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้  

 กฎหมายก าหนดว่าจะตอ้งจดัประชุมใหญ่ ผูถื้อหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

เรียกว่าประชุมสามญั นอกจากน้ียงัเรียกว่า การประชุมวิสามญั ซ่ึงเรียกประชุมได้

กรณี ดงัน้ี 
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4.5.1  กรรมการเป็นผูเ้รียกประชุม 

1)  กรรมการเห็นสมควร 

2)  กรรมการเรียกเม่ือขาดทุนลงถึงก่ึงหน่ึงของจ านวนตน้ทุน 

3)  ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ เขา้ช่ือกนัใหเ้รียกประชุม 

 4.5.2 ผูถื้อหุน้เรียกประชุม   

  ถา้กรรมการไม่ด าเนินการเรียกประชุมตามท่ีผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 1 

ใน 5 เขา้ช่ือกนัขอใหเ้รียกประชุม ดงัน้ีแลว้ผูถื้อหุน้สามารถเรียกประชุมเองได ้

4.6 สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ 

 บริษทัจ ากดัตอ้งจดัท าทะเบียนผูถื้อหุน้เกบ็รักษาไวท่ี้ส านกังานของบริษทั 

และพร้อมใหผู้ถื้อหุน้ตรวจดูไดต้ลอดเวลาท าการ โดยไม่เสียค่าธรรมแต่อยา่งใด 

4.7 ความรับผดิชอบของกรรมการในการจดัการงานของบริษทัจ ากดั 

 4.7.1 กรรมการเป็นตัวแทนบริษทัการด าเนินการของกรรมการภายใต้

วตัถุประสงคข์องบริษทั ยอ่มมีผลผกูพนับริษทั 

  4.7.2 การด าเนินการของกรรมการนอกวตัถุประสงค์ของบริษทัจ ากดัไม่

ผูกพนับริษทัจ ากดั การกระท าของกรรมการท่ีนอกเหนือจากอ านาจท่ีไดม้าจากท่ี

ประชุมใหญ่หรือไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบั แต่ยงัอยูใ่นวตัถุประสงคข์องบริษทัเช่นน้ี

ยงัคงผูพ้นัต่อบุคคลภายนอก บริษทัสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายเอากบักรรมการ

บริษทัได ้

4.8 ขอ้จ  ากดับทบาทผูเ้ป็นกรรมการ 

 4.8.1 หา้มมิใหก้รรมการกระท าการ ดงัน้ี 

  1) ประกอบกิจการใด ๆ หรือ 
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  2) เขา้ไปเป็นหุน้ส่วนประเภทไม่จ ากดัความรับผดิชอบ 

 4.8.2 โดยการประกอบกิจการหรือเป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนท่ีมีสภาพดุจ

เดียวกบับริษทัจ ากดั 

 4.8.3 กิจการนั้นแข่งขนักบับริษทัจ ากดั 

 4.8.4 ไม่วา่การกระท านั้นเพื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูอ่ื้น 

 4.8.5 การกระท าดงักล่าวไม่ไดรั้บความยนิยอมจากท่ีประชุมใหญ่ของผูถื้อ

หุน้  

*หา้มเฉพาะกรรมการไม่ไดห้า้มผูถื้อหุน้* 

4.9  การควบบริษทัจ ากดัเขา้ดว้ยกนั 

หลกัเกณฑก์ารควบบริษทัเขา้กนั 

4.9.1 ตอ้งไดรั้บมติพิเศษจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

4.9.2 น ามติพิเศษจดทะเบียนภายใน 14 วนั 

4.9.3 ตอ้งลงโฆษณาการควบบริษทัในหนังสือพิมพ์ทอ้งท่ีอย่างน้อย 7 

คร้ัง 

4.9.4 ตอ้งส่งค าบอกกล่าวการควบบริษทัไปยงัเจา้หน้ี (เพื่อคดัคา้น) 

4.9.5 ใหบ้ริษทัท่ีควบกนัไปจดทะเบียนภายใน 14 วนั 

4.9.6 บริษทัใหม่ท่ีควบกนั ยอ่มไดท้ั้งสิทธิและความรับผิดบรรดาท่ีมีอยู่

แก่บริษทัจ ากดัเดิม 

4.9.7 จ านวนทุนเรือนหุ้นบริษทัจ ากดัใหม่ ตอ้งเท่ากบัทุนเรือนหุ้นเดิม

ของบริษทัท่ีควบเขา้กนั 
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4.10  การเลิกบริษทัจ ากดั  

 การเลิกกบริษทัจ ากดัเม่ือมีเหตุ ดงัน้ี (ปพพ 1234) 

4.10.1 ถา้ในขอ้บงัคบัของบริษทัจ ากดัมีก าหนดกรณีอ่ืนใดเป็นเหตุท่ีจะ

เลิกกนั 

4.10.2 ถา้บริษทัจ ากดัตั้งไวเ้ฉพาะกาลใดเม่ือส้ินก าหนดกาลนั้น 

4.10.3 ถา้บริษทัจ ากดัตั้งไวเ้ฉพาะ เพื่อท ากิจการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแต่อยา่ง

เดียว เม่ือเสร็จกิจการนั้น 

4.10.4 มีมติพิเศษใหเ้ลิก 

4.10.5 เม่ือบริษทัจ ากดัลม้ละลาย 

4.10.6 เม่ือมีเหตุต่อไปน้ีศาลอาจสั่งใหเ้ลิกบริษทัจ ากดันั้นได ้

  1) ท าผดิในการยืน่รายงานประชุมตั้งบริษทัจ ากดั 

  2) บริษทัจ ากดัไม่เร่ิมท าการภายใน 1 ปี นบัแต่วนัจดทะเบียนหรือ

หยดุท าการไปแลว้ 1 ปี เตม็ 

   3) ถา้การคา้ของบริษทัท าไปกมี็แต่ขาดทุนอยา่งเดียว 

   4) ผูถื้อหุน้ลดลงเหลือไม่ถึง 3 คน กรณี (1-4) ตอ้งมีการร้อง

ขอต่อศาลเกิดข้ึน 

4.11 การช าระบญัชีของบริษทัจ ากดั 

 เม่ือบริษทัเลิกกนัท่ีมิใช่กรณีลม้ละลายตอ้งมีการช าระบญัชีของบริษทัเพื่อ

สะสางการงานจดัการใช้หน้ีสินและแจกจ่ายสินทรัพยข์องบริษทัจ ากดั หากไม่มี

ขอ้บงัคบัก าหนดไว ้กรรมการของบริษทัจ ากดัมีหนา้ท่ีช าระบญัชี 
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5.บริษทั มหาชน จ ากดั 

 การด าเนินธุรกิจในรูปแบบของบริษทั มหาชน จ ากัด นั้น เป็นไปตาม 

พ.ร.บ. บริษทั มหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงมีลกัษณะส าคญั ดงัน้ี 

5.1 ลกัษณะส าคญัของบริษทั มหาชน จ ากดั 

 5.1.1  แบ่งทุนเป็นหุน้ละเท่าๆกนั 

 5.1.2 ผูถื้อหุน้รับผดิจ ากดัไม่เกินจ านวนท่ีตนตอ้งช าระค่าหุน้ท่ีตนไดแ้สดง

เจตนาในการลงทุนไว ้

      5.1.3 วตัถุประสงค์ในการจัดตั้ งชัดเจนว่าจะต้องเสนอขายหุ้นให้กับ

ประชาชนไวใ้นหนงัสือบริคณห์สนธิ ไม่มีการก าหนดจ านวนผูถื้อหุน้ว่ามีจ  านวน

เท่าใด มีเพียงก าหนดผูก่้อการในการจดัตั้งบริษทัจ ากดัไม่ต ่ากว่า 3 คน และบริษทั 

มหาชน จ ากดั ไม่ต ่ากวา่ 15 คน ซ่ึงพอจะถือวา่เป็นการก าหนดผูถื้อหุน้ขั้นต ่าไว ้

5.2 ขั้นตอนในการด าเนินการก่อตั้งบริษทั มหาชน จ ากดั 

 5.2.1 ตอ้งมีผูเ้ร่ิมก่อตั้งอยา่งนอ้ย 15 คน โดยผูเ้ร่ิมก่อตั้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

  1) บรรลุนิติภาวะ 

  2) ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง 

  3) ผูเ้ร่ิมก่อตั้งจะตอ้งจองหุน้บริษทั มหาชน จ ากดั รวมกนัแลว้ไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียน 

  4) ผูจ้ดัตั้งตอ้งไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ คน

เสมือนไร้ความสามารถ หรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 

  5) ไม่เคยไดรั้บโทษโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุกในความผิด

เก่ียวกบัไดท่ี้กระท าโดยทุจริต 
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5.2.2 ผูจ้ดัตั้งตอ้งท าหนงัสือบริคณห์สนธิ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

  1) ช่ือบริษทั ตอ้งมีค  าว่า “บริษทั” น าหนา้ และ “จ ากดั(มหาชน)” 

ต่อทา้ย หรือใช้ค  าว่า “บมจ” น าหน้าแทนก็ได ้ช่ือท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ใช้

ภาษาองักฤษเท่านั้นและมีค าวา่ “public company Limited” ต่อทา้ย 

  2) แสดงความประสงคข์องบริษทัท่ีจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

ในหนงัสือบริคณห์สนธิ 

  3) วตัถุประสงคข์องบริษทัจะตอ้งระบุประเภทของธุรกิจใหช้ดัแจง้ 

  4) ทุนจดทะเบียนตอ้งแสดงชนิดของหุน้ จ  านวนหุน้ และมูลค่าของ

หุน้  5) ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 

  6) วนั เดือน ปี เกิด สัญชาติ และท่ีอยูข่องผูเ้ร่ิมก่อตั้งบริษทั มหาชน 

จ ากดั และจ านวนหุน้ท่ีแต่ละคนจองไว ้

 5.2.3 เม่ือท าหนงัหนงัสือบริคณห์สนธิเสร็จแลว้ ใหผู้จ้ดัตั้งบริษทั มหาชน 

จ ากดั ทุกคนลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งไปยืน่ขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน 

 5.2.4 เม่ือนายทะเบียนจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิให้แลว้ ผูจ้ ัดตั้ ง

เสนอขายหุ้นต่อประชาชนโดยเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์(หลกัทรัพยอ์อกใหม่ตอ้งเสนอ กลต.อนุญาต) จ  านวนหุ้นท่ีจะขายให้

ประชาชนต้องก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวนและห้ามก าหนดจ านวนหุ้นขายให้

ประชาชนนอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีระบุไวใ้นหนงัสือบริคณห์

สนธิ 

 5.2.5 ผูจ้ดัตั้งเรียกประชุมจดัตั้งบริษทั มหาชน จ ากดั ภายใน 2 เดือน นบัแต่

วนัออกหุน้ครบ 

 5.2.6 สาระส าคญัในการประชุม 
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  1) พิจารณาขอ้บงัคบัของบริษทั มหาชน จ ากดั  

  2) ให้สัตยาบนัแก่กิจการท่ีผูริ้เร่ิมจดัตั้งไดก้ระท าไว ้และอนุมติั

ค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายไปในการจดัตั้งบริษทั 

  3) ก าหนดจ านวนเงินท่ีจะจ่ายใหผู้จ้ดัตั้ง (ถา้มี)   

  4) ก าหนดลกัษณะแห่งหุน้บุริมสิทธิ 

  5) ก าหนดจ านวนหุน้สามญั หรือหุน้บุริมสิทธิท่ีจะใหแ้ก่บุคคลใด

เสมือวา่ไดรั้บ ช าระเงินค่าหุน้เตม็มูลค่าแลว้ (ผูใ้หท้รัพยสิ์นอ่ืนนอกจากตวัเงิน) 

  6) เลือกกรรมการบริษทัจ ากดั (มหาชน) ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน 

  7) เลือกผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั 

 5.2.7 เม่ือประชุมจัดตั้ งบริษทัเสร็จ ผูจ้ ัดตั้ งหมดหน้าท่ีมอบกิจการและ

เอกสารทั้งปวงใหก้รรมการบริษทัภายใน 7 วนั กรรมการบริษทัด าเนินการ ดงัน้ี 

  1) มีหนงัสือแจง้ใหผู้จ้องหุน้ช าระเงินค่าหุน้เตม็จ านวน 

  2) ผูจ้องหุ้นช าระค่าหุ้นด้วนทรัพยอ่ื์น ให้โอนกรรมสิทธ์ิใน

ทรัพยสิ์นนั้น 

 5.2.8 เม่ือได้รับช าระค่าหุ้นครบแล้ว ให้คณะกรรมการขอจดทะเบียน

บริษทั มหาชน จ ากดั ต่อนายทะเบียนท าให้บริษทั มหาชน จ ากดั มีสภาพเป็นนิติ

บุคคล 

 

 

5.3 ทุนของบริษทั มหาชน จ ากดั 

5.3.1 ทุนแบ่งเป็นหุน้มูลค่าหุน้ละเท่า ๆ กนั โดยหุน้นั้นแบ่งแยกไม่ได ้



24 
 

5.3.2 หุน้มี 2 ประเภท คือหุน้สามญั และหุน้บุริมสิทธิ 

5.3.3 ใบหุน้บริษทั มหาชน จ ากดั มีประเภทเดียวคือหุน้ท่ีช าระเตม็มูลค่า 

5.3.4 การโอนหุน้ของบริษทั มหาชน จ ากดั มีผลสมบูรณ์เม่ือกระท า ดงัน้ี  

  1) ผูถื้อหุน้สลกัหลงัใบหุน้โดยระบุช่ือผูรั้บโอน 

  2) ลงลายมือช่ือผูโ้อนและผูรั้บโอน 

  3) ส่งมอบใบหุน้ใหผู้รั้บโอน 

5.3.5 โดยหลักบริษทัจะห้ามโอนหุ้นมิได้ เวน้แต่เพื่อรักษาสิทธิและ

ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงไดต้ามกฎหมาย หรือรักษาสัดส่วนการถือหุน้ระหว่างคน

ไทยกบัคนต่างดา้ว นอกจากนั้นยงัห้ามผูจ้ดัตั้งบริษทั มหาชน จ ากดั โอนหุ้นก่อน

ครบก าหนด 2 ปี นบัแต่วนัจดทะเบียนเป็นบริษทัแลว้ ยกเวน้ไดรั้บความเห็นชอบ

จากผูป้ระชุมผูถื้อหุน้ 

5.4. การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษทั มหาชน จ ากดั 

5.4.1 ลดมูลค่าหุน้ 

5.4.2  ลดจ านวนหุน้ 

5.4.3 ลดทุนดว้ยการตดัหุ้น หมายถึง ตดัหุ้นท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย เช่น 

จ านวนหุ้นทั้งหมดมี 10,000 หุ้น ออกขายคร้ังแรก 8,000 หุ้น เหลืออยู่ 2,000 หุ้น 

อาจตดัหุ้น 2,000 หุ้นท่ีเหลือได ้การลดทุนไม่ว่าวิธีใดตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีมาประชุมออกเสียง 

 

5.4.4 การลดทุนโดยการลดมูลค่าหุน้และลดจ านวนหุน้ตอ้งแจง้ใหเ้จา้หน้ี

ทราบเพื่อท าการคดัคา้น  เหมือนกรณีบริษทัจ ากดั แต่การลดทุนโดยการตดัหุน้ไม่
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ตอ้งแจง้ให้เจา้หน้ีทราบมติแต่อย่างใด   การเพิ่มหุ้นของบริษทั มหาชน จ ากดั ท า

ไดโ้ดยการออกหุน้ใหม่เท่านั้น 

5.5 การด าเนินการของบริษทั มหาชน จ ากดั  

 การด าเนินกิจการของบริษทั มหาชน จ ากดั โดยกรรมการคณะหน่ึงอย่าง

นอ้ย 5 คน โดยคณะกรรมการอาจมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติัการอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงแทนคณะกรรมการกไ็ด ้

5.6 ขอ้จ  ากดับางประการของคณะกรรมการบริษทั มหาชน จ ากดั 

5.6.1 หา้มมิใหค้ณะกรรมการกระท าการ ดงัน้ี 

  1) ประกอบการคา้ขายใดๆ 

  2) เขา้ไปเป็นหุน้ส่วนประเภทไม่จ ากดัความรับผดิชอบ 

5.6.2 กิจการหรือห้างหุ้นส่วนท่ีเข้าไปนั้น มีสภาพดุจเดียวกับบริษัท 

มหาชน จ ากดั 

5.6.3 กิจการนั้นเป็นการแข่งขนักบับริษทั มหาชน จ ากดั 

5.6.4 ไม่วา่การกระท านั้นเพื่อประโยชนต่์อตนเองหรือผูอ่ื้น 

5.6.5 การกระท าดงักล่าวนั้นไม่ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนมี

มติแต่งตั้งกรรมการ หากกรรมการคนใดฝ่าฝืน บริษทั มหาชน จ ากดั อาจเรียกค่า

สินไหมทดแทนจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากกรรมการนั้นได ้
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5.7  การแปรสภาพบริษทัจ ากดั มาเป็นบริษทั มหาชน จ ากดั  

 สามารถด าเนินการไดโ้ดย ไดรั้บมติพิเศษจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั

จ ากดันั้น โดยพิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชน จ ากดั 

เช่น การเลือกตั้งกรรมการ ขอ้บงัคบับริษทั มหาชน จ ากดั เป็นตน้ เม่ือพิจารณา

รายละเอียดเรียบร้อยแลว้ใหก้รรมการบริษทั ส่งมอบกิจกรรมทั้งปวงใหก้รรมการ

ท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่ เพื่อน าหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทัใหม่ ยื่น

จดทะเบียนแปรสภาพบริษทั มหาชน จ ากดั ตาม พ.ร.บ. บริษทั มหาชน จ ากดั 
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6. สรุป 

 ห้างหุ้นส่วนเป็นรูปแบบองค์กรธุรกิจท่ีอยู่ภายใต้บังคับตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ โดยเป็นสัญญาท่ีบุคคลตั้งแต่  2  คน

ข้ึนไปตกลงเขา้ร่วมกนั  เพ่ือท ากิจกรรมโดยประสงค์จะแบ่งก าไรจาก

กิจการท่ีท าข้ึน   ห้างหุ้นส่วนมี 2 ประเภท  คือห้างหุ้นส่วนสามญั  และ

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 

 บริษทัจ ากดั  คือ  เป็นงานภายใตบ้งัคบัประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์ บริษทัจ ากดั  ตอ้งมีการตกลงร่วมกนัของบุคคลตั้งแต่  3  คนข้ึน

ไป  เขา้กนัเพ่ือแสวงหาก าไรโดยลงทุนเป็นหุ้นมูลค่าหุ้นละเท่ากนั  ผูถื้อ

หุน้ต่างรับผดิเพียงจ านวนเงินเท่าท่ีตนลงทุนไว ้

 บริษทั  มหาชน  จ ากดั  คือเป็นงานภายใตบ้งัคบั  พระราชบญัญติั  

บริษทั  มหาชน  จ ากดั  พ.ศ.2535 มีการแบ่งหุ้นเป็นหุ้นละเท่ากนั  และมี

วตัถุประสงค์ชดัเจนในการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชน  ผูก่้อตั้งบริษทั  

มหาชน  จ ากดั  ตอ้งมีไม่ต ่ากวา่ 15 คน 
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ค าถามท้ายบทที่ 2 

1. ใหอ้ธิบายความแตกต่างระหวา่งหา้งหุน้ส่วนสามญั  กบัหา้ง

หุน้ส่วนจ ากดั 

2. ใหอ้ธิบายขอ้จ ากดัของผูเ้ป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั 

3. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  มีหุน้ส่วนก่ีประเภท  แต่ละประเภทมีสิทธิและ

ขอ้จ ากดัต่างกนัอยา่งไร 

4. ใหอ้ธิบายขั้นตอนการจดัตั้งบริษทั  จ ากดั 

5. หุน้ของบริษทัมีก่ีประเภทอะไรบา้ง 

6. ใหอ้ธิบายวิธีการโอนหุน้ของบริษทั 
7. ใหอ้ธิบาย  บริษทั  เลิกกิจการไดใ้นกรณีใดบา้ง 

8. ใหอ้ธิบายขั้นตอนการแปรสภาพ  จากบริษทั  จ ากดั  เป็น  บริษทั  

มหาชน  จ ากดั 


