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หมายเหตุ แถบสีเทา = ประเด็นกฎหมายเพ่ือสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน   31 มกราคม 2560 
             แถบสีขาว = ประเด็นกฎหมายเพ่ือรองรับระบบ E-registration 

บัญชีเปรียบเทียบประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน 
กับ 

รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน 

รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

หลักการและเหตุผล 

 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติแกไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

 

 
 
 
มาตรา 1064 อันหางหุนสวนสามัญนั้น จะจดทะเบียนก็ได 
การลงทะเบียนนั้น ทานบังคับใหมีรายการดั่งนี้ คือ 
(1) ชื่อหางหุนสวน  
(2) วัตถุท่ีประสงคของหางหุนสวน 
(3) ท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญและสาขาท้ังปวง 
(4) ชื่อและท่ีสํานักกับท้ังอาชีวะของผูเปนหุนสวนทุก ๆ คน 

ถาผูเปนหุนสวนคนใดมีชื่อยี่หอก็ใหลงทะเบียนท้ังชื่อและยี่หอดวย 
(5) ชื่อหุนสวนผูจัดการ ในเม่ือไดแตงตั้งใหเปนผูจัดการ          

แตเพียงบางคน 
(6) ถามีขอจํากัดอํานาจของหุนสวนผูจัดการประการใด         

ใหลงไวดวย 
(7) ตราซ่ึงใชเปนสําคัญของหางหุนสวน 

มาตรา 3 ใหยกเลิกความในมาตรา 1064 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย และใหใชความตอไปนี้แทน 

 
“มาตรา 1064 อันหางหุนสวนสามัญนั้น จะจดทะเบียนก็ได 

การลงทะเบียนนั้น ใหมีรายการดั่งนี้ คือ 
(1) ชื่อหางหุนสวน  
(2) วัตถุท่ีประสงคของหางหุนสวน 
(3) ท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญและสาขาท้ังปวง 
(4) ชื่อและท่ีสํานักกับท้ังอาชีวะของผูเปนหุนสวนทุก ๆ คน 

ถาผูเปนหุนสวนคนใดมีชื่อยี่หอก็ใหลงทะเบียนท้ังชื่อและยี่หอดวย 
(5) ชื่อหุนสวนผูจัดการ ในเม่ือไดแตงตั้งใหเปนผูจัดการ

แตเพียงบางคน 
(6) ถามีขอจํากัดอํานาจของหุนสวนผูจัดการประการใด

ใหลงไวดวย 
(7) ตราซ่ึงใชเปนสําคัญของหางหุนสวน (ถามี) 

 
 
 

เพ่ือแกไขปญหาขอกฎหมายท่ีบังคับ
ใหหางหุนสวนตองมีตราประทับดวยเสมอ 
ใหเปนไปตามหลักการเดียวกันกับกรณี
บริษัทจํากัด จึงแกไข (7) และปรับปรุง
วรรคสี่ 

และตัดวรรคทายออกเนื่องจากมาตรา 
1020 วรรคสอง กําหนดใหเปนทางเลือก
ท่ีจะขอใหนายทะเบียนทําใบสําคัญแสดง
การจดทะเบียนก็ได แตวรรคทายของ
มาตรานี้เปนการบังคับ 
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน 

รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

หลักการและเหตุผล 

ขอความซ่ึงลงทะเบียนนั้น จะลงรายการอ่ืนๆ อีกอัน
คูสัญญาเห็นสมควรจะใหประชาชนทราบดวยก็ได 

การลงทะเบียนนั้น จะตองลงลายมือชื่อของผูเปนหุนสวน 
ทุกคน และตองประทับตราของหางหุนสวนนั้นดวย 

ใหพนักงานทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสง
มอบใหแกหางหุนสวนนั้นฉบับหนึ่ง 

ขอความซ่ึงลงทะเบียนนั้น จะลงรายการอ่ืนๆ อีกอัน
คูสัญญาเห็นสมควรจะใหประชาชนทราบดวยก็ได 

การลงทะเบียนนั้น จะตองลงลายมือชื่อของผูเปนหุนสวน
ทุกคน และตองประทับตราของหางหุนสวนนั้นดวย (ถามี)” 

 

 

 
 
 
มาตรา ๑๐๗๘  อันหางหุนสวนจํากัดนั้น ทานบังคับวาตอง

จดทะเบียน 
การลงทะเบียนนั้น ตองมีรายการดังตอไปนี้ คือ 
(๑) ชื่อหางหุนสวน 
(๒) ขอแถลงความวาเปนหางหุนสวนจํากัด และวัตถุท่ี

ประสงคของหางหุนสวนนั้น 
(๓) ท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญและสํานักงานสาขาท้ังปวง 
(๔) ชื่อ ยี่หอ สํานัก และอาชีวะของผูเปนหุนสวนจําพวก

จํากัดความรับผิด และจํานวนเงินซ่ึงเขาเหลานั้นไดลงหุนดวย
ในหางหุนสวน 

(๕) ชื่อ ยี่หอ สํานัก และอาชีวะของผูเปนหุนสวนจําพวกไม
จํากัดความรับผิด 

(๖) ชื่อหุนสวนผูจัดการ 
(๗) ถามีขอจํากัดอํานาจหุนสวนผูจัดการอันจะผูกพันหาง

หุนสวนนั้นประการใดใหลงไวดวย 

มาตรา 4 ใหยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา 1078 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และใหใชความตอไปนี้แทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
เพ่ือแกไขปญหาขอกฎหมายท่ีบังคับ

ใหหางหุนสวนตองมีตราประทับดวยเสมอ 
ใหเปนไปตามหลักการเดียวกันกับกรณี
บริษัทจํากัด 
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน 

รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

หลักการและเหตุผล 

ขอความซ่ึงลงทะเบียนนั้น จะลงรายการอ่ืน ๆ อีกอัน
คูสัญญาเห็นสมควรจะใหประชาชนทราบดวยก็ได 

การลงทะเบียนนั้น ตองลงลายมือชื่อของผูเปนหุนสวนทุกคน 
และตองประทับตราของหางหุนสวนนั้นดวย  

ใหพนักงานทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสง
มอบใหแกหางหุนสวนนั้นฉบับหนึ่ง 

 
 
“การลงทะเบียนนั้น ตองลงลายมือชื่อของผูเปนหุนสวนทุกคน 

และตองประทับตราของหางหุนสวนนั้นดวย (ถามี)” 
 

 

 
 
 
มาตรา ๑๐๗๘  อันหางหุนสวนจํากัดนั้น ทานบังคับวาตอง

จดทะเบียน 
การลงทะเบียนนั้น ตองมีรายการดังตอไปนี้ คือ 
(๑) ชื่อหางหุนสวน 
(๒) ขอแถลงความวาเปนหางหุนสวนจํากัด และวัตถุท่ี

ประสงคของหางหุนสวนนั้น 
(๓) ท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญและสํานักงานสาขาท้ังปวง 
(๔) ชื่อ ยี่หอ สํานัก และอาชีวะของผูเปนหุนสวนจําพวก

จํากัดความรับผิด และจํานวนเงินซ่ึงเขาเหลานั้นไดลงหุนดวย
ในหางหุนสวน 

(๕) ชื่อ ยี่หอ สํานัก และอาชีวะของผูเปนหุนสวนจําพวกไม
จํากัดความรับผิด 

(๖) ชื่อหุนสวนผูจัดการ 
(๗) ถามีขอจํากัดอํานาจหุนสวนผูจัดการอันจะผูกพันหาง

หุนสวนนั้นประการใดใหลงไวดวย 

มาตรา 5 ใหยกเลิกความในวรรคทายของมาตรา 1078 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

 

 
 
 
ตัดวรรคทายออกเนื่องจากมาตรา 

1020 วรรคสอง กําหนดใหเปนทางเลือก
ท่ีจะขอใหนายทะเบียนทําใบสําคัญแสดง
การจดทะเบียนก็ได แตวรรคทายของ
มาตรานี้เปนการบังคับ 
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน 

รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

หลักการและเหตุผล 

ขอความซ่ึงลงทะเบียนนั้น จะลงรายการอ่ืน ๆ อีกอัน
คูสัญญาเห็นสมควรจะใหประชาชนทราบดวยก็ได 

การลงทะเบียนนั้น ตองลงลายมือชื่อของผูเปนหุนสวนทุกคน 
และตองประทับตราของหางหุนสวนนั้นดวย  

ใหพนักงานทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสงมอบ
ใหแกหางหุนสวนนั้นฉบับหนึ่ง 

  

 
 
 
มาตรา ๑๐๙๙  หนังสือบริคณหสนธินั้น ทานใหทําเปน

ตนฉบับไวไมนอยกวาสองฉบับ และใหลงลายมือชื่อของบรรดา
ผูเริ่มกอการ และลายมือชื่อท้ังปวงนั้นใหมีพยานลงชื่อรับรอง
ดวยสองคน 

หนังสือบริคณหสนธิซ่ึงไดทํานั้น ทานบังคับใหนําฉบับหนึ่ง
ไปจดทะเบียนและมอบไว ณ หอทะเบียนในสวนพระราชอาณาเขต
ซ่ึงบงไววาจะบอกทะเบียนตั้งสํานักงานของบริษัทนั้น 

 

มาตรา 6 ใหยกเลิกความในมาตรา 1099 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย และใหใชความตอไปนี้แทน 

 
“มาตรา ๑๐๙๙ หนังสือบริคณหสนธินั้น ทานใหทําเปน

ตนฉบับไวไมนอยกวาสองฉบับ และใหลงลายมือชื่อของบรรดา
ผูเริ่มกอการ และลายมือชื่อท้ังปวงนั้นใหมีพยานลงชื่อรับรอง
ดวยสองคนเวนแตเปนการยื่นจดทะเบียนผานทางอิเล็กทรอนิกส
ซ่ึงมีวิธีการท่ีนาเชื่อถือและสามารถยืนยันไดวาผูเริ่มกอการทุกคน
ไดลงลายมือชื่อเพ่ือจัดทําหนังสือบริคณหสนธินั้น และใหนํา
ฉบับหนึ่งไปจดทะเบียน 

ใหหนังสือบริคณหสนธิ ซ่ึงไดจดทะเบียนแลว มิไดจด
ทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทจํากัดภายในเวลาสิบปนับแตวันท่ีนาย
ทะเบียนรับจดทะเบียนส้ินผล และใหนํามาตรา 1113 มาใชกับ
กรณีหนังสือบริคณหสนธิส้ินผลโดยอนุโลม*” 

 
 
 
 

 
 
 
เพ่ือรองรับการจดทะเบียนผานทาง

อิเล็กทรอนิกสโดยยกเวนการใหพยานสอง
คนลงชื่อรับรองลายมือชื่อผูเริ่มกอการใน
กรณีท่ีเปนการยื่นจดทะเบียนผานทาง
อิเล็กทรอนิกสซ่ึงไดใชวิธีการท่ีนาเชื่อถือ
และสามารถยืนยันไดวาผูเริ่มกอการทุกคน
ไดลงลายมือชื่อเพ่ือจัดทําหนังสือบริคณห
สนธินั้นจริง 

*หมายเหตุ  กรมได เคยเสนอแก ไข 
มาตรา 1099 เ พ่ือกําหนดใหหนังสือ
บริคณหสนธิท่ีจดทะเบียนไวแลวสิ้นผล หาก
ไมไดดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ภายในเวลา 10 ป และครม.ไดมีมติอนุมัติ
หลักการเม่ือวันท่ี 18 ส.ค. 52 ขณะนี้อยูใน
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน 

รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

หลักการและเหตุผล 

 
 
 
 
 
มาตรา 1102  หามมิใหชี้ชวนประชาชนใหซ้ือหุน 

 
 

 

มาตรา 7 ใหยกเลิกความในมาตรา 1102 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 9) 
พ.ศ. 2521 และใหใชความตอไปนี้แทน 

 
“มาตรา 1102 หามมิใหชี้ชวนประชาชนใหซ้ือหุน เวนแต

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย” 

 
 
 
 
 

ปรับปรุงแกไขเพ่ือใหบริษัทสามารถ
ออกหุนกูแปลงสภาพใหแกนักลงทุนได 
และเสนอขายหุนประเภท Vesting และ 
ESOP แกกรรมการและพนักงานของบริษัทได 

 
 
 

มาตรา ๑๑๑๑  เม่ือจํานวนเงินซ่ึงวาไวในมาตรา ๑๑๑๐ ไดใช
เสร็จแลว กรรมการตองไปขอจดทะเบียนบริษัทนั้น 

คําขอและขอความท่ีลงในทะเบียนนั้น ใหระบุรายการ
ตามท่ีไดตกลงกันในท่ีประชุมตั้งบริษัท ดังตอไปนี้ คือ 

(๑) จํานวนหุนท้ังสิ้นซ่ึงไดมีผูเขาชื่อซ้ือ หรือไดจัดออกให
แลวแยกใหปรากฏวาเปนชนิดหุนสามัญเทาใด หุนบุริมสิทธิ
เทาใด 

(๒) จํานวนหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ ซ่ึงออกใหเหมือน
หนึ่งวาไดใชเต็มคาแลวหรือไดใชแตบางสวนแลว นอกจากท่ีใช
เปนตัวเงิน และหุนท่ีไดใชแตบางสวนนั้น ใหบอกวาไดใชแลว
เพียงใด 

(๓) จํานวนเงินท่ีไดใชแลวหุนละเทาใด 

มาตรา  8 ให ยก เลิ กวรรคท ายของมาตรา  1111              
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 

 
 
 
ตัดวรรคทายออกเนื่องจากมาตรา 

1020 วรรคสอง กําหนดใหเปนทางเลือก
ท่ีจะขอใหนายทะเบียนทําใบสําคัญแสดง
การจดทะเบียนก็ได แตวรรคทายของ
มาตรานี้เปนการบังคับ 
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(๔) จํานวนเงินท่ีไดรับไวเปนคาหุนรวมท้ังสิ้นเทาใด 
(๕) ชื่อ อาชีวะ และท่ีสํานักของกรรมการทุกคน 
(๖) ถาใหกรรมการตางมีอํานาจจัดการของบริษัทไดโดย

ลําพังตัวใหแสดงอํานาจของกรรมการนั้น ๆ วาคนใดมีเพียงใด 
และบอกจํานวนหรือชื่อกรรมการซ่ึงจะลงชื่อเปนสําคัญผูกพัน
บริษัทไดนั้นดวย 

(๗) ถาตั้งบริษัทข้ึนชั่วกาลกําหนดอันหนึ่ง ใหบอกกาล
กําหนดอันนั้นดวย 

(๘) ท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญและสาขาท้ังปวง 
การลงทะเบี ยนจะมีรายการอย า ง อ่ืน ซ่ึ งกรรมการ

เห็นสมควรจะใหทราบแกประชาชนก็ลงได 
ในการขอจดทะเบียนนั้น ถาไดทําขอบังคับของบริษัทไว

ประการใดบางตองสงสําเนาขอบังคับนั้น ๆ ไปดวย กับท้ัง
สําเนารายงานการประชุมตั้งบริษัทหนังสือท้ังสองนี้ กรรมการ
ตองลงลายมือชื่อรับรองคนหนึ่งเปนอยางนอย 

ใหพนักงานทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสง
มอบใหแกบริษัทฉบับหนึ่ง 
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มาตรา 1119 หุนทุก ๆ หุนจําตองใหใชเปนเงินจนเต็มคา 

เวนแตหุนซ่ึงออกตามบทบัญญัติมาตรา 1108 อนุมาตรา (5) 
หรือมาตรา 1221  

ในการใชเงินเปนคาหุนนั้น ผูถือหุนจะหักหนี้กับบริษัทหาไดไม 
 

มาตรา 9 ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 1119              
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และใหใชความตอไปนี้แทน 

 
 
 
 
“ในการใชเงินเปนคาหุนนั้น ผูถือหุนจะหักหนี้กับบริษัท     

หาไดไม เวนเเตทําตามมติพิเศษของประชุมผูถือหุนเเละกรณี
เขาขอยกเวนตามมาตรา 1102 หรือบริษัทปรับโครงสรางหนี้
โดยการออกหุนใหมเพ่ือชําระหนี้แกเจาหนี้ตามโครงการแปลง
หนี้เปนทุน” 

 

 
 
 
เพ่ือเปดชองใหเจาหนี้ของบริษัทขอ

แปลงหนี้เปนทุนได  
 
 

 

 
 
 

มาตรา 1119 หุนทุก ๆ หุนจําตองใหใชเปนเงินจนเต็มคา 
เวนแตหุนซ่ึงออกตามบทบัญญัติมาตรา 1108 อนุมาตรา (5) 
หรือมาตรา 1221  

ในการใชเงินเปนคาหุนนั้น ผูถือหุนจะหักหนี้กับบริษัทหาไดไม 
 

มาตรา 10 ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนวรรคสามของมาตรา 
1119 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 
  
 
 
 
“การปรับโครงสรางหนี้โดยการออกหุนใหมเพ่ือชําระหนี้แก

เจาหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนตามวรรคสอง ใหเปนไป
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด” 

 

 
 
 
เพ่ือเปดชองใหเจาหนี้ของบริษัทขอ

แปลงหนี้เปนทุนได  
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มาตรา 1142 ถาบริ ษัทไดออกหุนบุ ริมสิทธิ ไปแลว               
ไดกําหนดไววาบุริมสิทธิจะมีแกหุนนั้น ๆ เปนอยางไร ทานหาม
มิใหแกไขอีกเลย 

 

มาตรา 11 ใหยกเลิกความในมาตรา 1142 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย และใหใชความตอไปนี้แทน 

 
“มาตรา 1142 ถาบริ ษัทไดออกหุนบุริมสิทธิไปแลว       

ไดกําหนดไววาบุริมสิทธิจะมีแกหุนนั้น ๆ เปนอยางไร หามมิให
แกไขอีกเลย เวนแตจะทําตามมติพิเศษของประชุมผูถือหุน  
โดยมติพิเศษดังกลาวนั้นตองมีคะแนนเสียงขางมากไมต่ํากวา
สามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนบุริมสิทธิประเภท
ท่ีจะแกไขนั้นยินยอมดวย” 

 
 
 
เ พ่ื อ ใ ห บ ริ ษั ท ส า ม า ร ถ แ ก ไ ข

เปลี่ยนแปลงบุริมสิทธิในหุนไดตามเจตนา
หรือความตองการของบรรดาผูถือหุนใน
บริษัทจํากัดเอง  

 

 
 
 

มาตรา 1143 หามมิใหบริษัทจํากัดเปนเจาของถือหุนของ
ตนเอง หรือรับจํานําหุนของตนเอง 
 

มาตรา 12 ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนวรรคสองและวรรคสาม
ของมาตรา 1143 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

 
 
 
“ความในวรรคแรกไมใหนํามาใชในกรณีท่ีบริษัทซ้ือหุนคืน

ตามมติพิเศษของประชุมผูถือหุนในกรณีเขาขอยกเวนตาม
มาตรา 1102 โดยหุนท่ีบริษัทถืออยูนั้นจะไมนับเปนองค
ประชุมในการประชุมผูถือหุน รวมท้ังไมมีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปนผลดวย 

หุนท่ีซ้ือคืนตามวรรคสอง บริษัทจะตองจําหนายออกไป
ภายในเวลาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ถาไมจําหนายหรือ
จําหนายไมหมดภายในเวลาท่ีกําหนด ใหบริษัทลดทุนท่ีชําระ
แลวโดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนสวนท่ีจําหนายไมได” 

 

 
 
 
เพ่ือใหบริษัทสามารถเปนเจาของถือ

หุนของตนเองไดในกรณีเสนอขายหุนท่ียัง
ไมผานเง่ือนไข (Vesting Condition) ซ่ึง
เรียกวาหุนท่ียังติดเง่ือนไขอยู (Unvested 
Share) และกรณีท่ีพนักงานบริษัทขายหุน 
ESOPs คืน ตองใหบริษัทสามารถซ้ือหุน
คืนแกบริษัทเอง เพ่ือใหสามารถนําหุนนั้น
ไปเสนอขายตอไดตอไป 
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มาตรา 1222 บรรดาหุนท่ีออกใหมนั้น ตองเสนอใหแก            

ผูถือหุนท้ังหลาย ตามสวนจํานวนหุนซ่ึงเขาถืออยู  
คําเสนอเชนนี้ ตองทําเปนหนังสือบอกกลาวไปยัง ผูถือหุน

ทุก ๆ คนระบุจํานวนหุนใหทราบวาผูนั้นชอบท่ีจะซ้ือไดก่ีหุน 
และใหกําหนดวันวาถาพนวัน นั้นไปมิไดมีคําสนองมาแลวจะถือ
วาเปนอันไมรับซ้ือ  

เม่ือวันท่ีกําหนดลวงไปแลวก็ดี หรือผูถือหุนไดบอกมาวาไม
รับซ้ือหุน นั้นก็ดี กรรมการจะเอาหุนเชนนั้นขายใหแกผูถือหุน
คนอ่ืนหรือจะรับซ้ือ ไวเองก็ได 

มาตรา 13 ใหยกเลิกความในมาตรา 1222 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 9) 
พ.ศ.2521 และใหใชความตอไปนี้แทน 

 
“มาตรา 1222  บรรดาหุนท่ีออกใหมนั้น ตองเสนอใหแก          

ผูถือหุนท้ังหลาย ตามสวนจํานวนหุนซ่ึงเขาถืออยู เวนแตเปน
กรณียกเวนตามบทบัญญัติมาตรา 1102 หรือเปนการเสนอ
หุนออกใหมตามมาตรา 1119 

คําเสนอเชนนี้ ตองทําเปนหนังสือบอกกลาวไปยังผูถือหุน
ทุก ๆ คนกอน และใหทําหนังสือบอกกลาวไปยังบุคคลท่ีไดรับ
การเสนอหุนตามขอยกเวนในวรรคแรกดวย โดยระบุจํานวนหุน
ใหทราบวาผูนั้นชอบท่ีจะซ้ือไดก่ีหุน และใหกําหนดวันวาถาพน
วันนั้นไปมิไดมีคําสนองมาแลวจะถือวาเปนอันไมรับซ้ือ 

เม่ือวันท่ีกําหนดลวงไปแลวก็ดี หรือผูถือหุนหรือบุคคลท่ี
ไดรับการเสนอหุนตามขอยกเวนในวรรคแรกไดบอกมาวาไมรับ
ซ้ือหุนนั้นก็ดี กรรมการจะเอาหุนเชนนั้นขายใหแกผูถือหุน       
คนอ่ืนหรือบุคคลท่ีไดรับการเสนอหุนตามขอยกเวนในวรรคแรก
คนใดหรือกรรมการจะรับซ้ือไวเองก็ได” 

 
 
 
 
 
แกไขเพ่ือใหบริษัทสามารถออกหุน 

ESOP ใหสิทธิผูบริหารหรือพนักงานของ
บริษัทในการซ้ือหุนในราคาท่ีกําหนด  
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หลักการและเหตุผล 

 
 
 
 
 
“มาตรา 1229 บริษัทจะออกหุนกูไมได”  

มาตรา 14 ใหยกเลิกความในมาตรา 1229 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 9) 
พ.ศ.2521 และใหใชความตอไปนี้แทน 

 
“มาตรา 1229 บริษัทจะออกหุนกูไมได เวนแตโดยอาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย” 

 

 
 
 
 
 
ผูประกอบธุรกิจบางรายมีความกังวล

ในเรื่องการออกหุนกูท่ีกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหอํานาจ
คณะกรรมการประกาศหลักเกณฑสําหรับ
บริษัทจํากัดออกหุนกูได ดังนั้นเพ่ือใหเกิด
ความชัดเจนจึงเพ่ิมบทบัญญัติดังกลาว 

 
 


