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บทคัดยอ 
 
 
                            กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนสวนราชการท่ีทําหนาท่ีเปนสํานักงานทะเบียน
หุนสวนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  โดยมีนายทะเบียนหุนสวนบริษัททําหนาท่ี
รับจดทะเบียนจัดต้ัง เปล่ียนแปลง และเลิก หางหุนสวนและบริษัท ซ่ึงมีสํานักงานทะเบียนหุนสวน
บริษัทกลางต้ังอยู ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา ถนนนนทบุรี 1 อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี                
มีสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร และสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัด
ในทุกจังหวัดท่ัวประเทศ โดยมีขาราชการของกรมต้ังแตระดับปฏิบัติการข้ึนไปเปนนายทะเบียน 
  

                            ในการรับจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท  นายทะเบียนหุนสวนบริษัทตองตรวจ
พิจารณาคําขอจดทะเบียนท่ีผูขอจดทะเบียน (กรรมการบริษัทกรณีเปนบริษัทจํากัด หรือหุนสวน
ผูจัดการกรณีเปนหางหุนสวน) ยื่นจดทะเบียนวาถูกตองตามกฎหมายและระเบียบท่ีกําหนดไว
หรือไม เม่ือเห็นวาเปนไปโดยถูกตองตามระเบียบและไมขัดตอกฎหมาย นายทะเบียนจะส่ังรับจด
ทะเบียน และแตงยอรายการจดทะเบียนนั้นนําลงประกาศราชกิจจานุเบกษา การจดทะเบียนใน
ปจจุบันจํานวนเอกสารคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบลดลงจากอดีต เพื่อเปนการอํานวย
ความสะดวก รวดเร็วใหแกผูขอจดทะเบียน ฉะน้ัน เอกสารหลักฐานบางรายการ เชน สําเนารายงาน
การประชุม หนังสือนัดประชุม หลักฐานการเขารวมประชุม ผูขอจดทะเบียนไมตองแนบยื่น
ประกอบคําขอจดทะเบียน ดวยเหตุดังกลาวหางหุนสวนบริษัทบางรายท่ีมีปญหาความขัดแยงกันได
มีการจัดทําคําขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนโดยไมมีการดําเนินการตามท่ี
กฎหมายกําหนดไวจริง เชน ไมมีการประชุมจริง ไมดําเนินการประชุมตามกฎหมายกําหนด         
นายทะเบียนมีคําส่ังรับจดทะเบียนดังกลาวไปแลว ปรากฏภายหลังวาผูมีสวนไดเสียในหางหุนสวน
บริษัท โดยเฉพาะบริษัทจํากัดรองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียน โตแยง คัดคานการจดทะเบียน 
ขอใหระงับการจดทะเบียนอันเนื่องมาจากขอพิพาทของผูเกี่ยวของในบริษัทจํากัด เชน โตแยง
คัดคานวา การประชุมของบริษัทไมถูกตองตามขอบังคับ การจดทะเบียนใหตนเอง (กรรมการ) ออก
จากตําแหนงกรรมการเปนไปโดยไมชอบ หุนในบริษัทของตนถูกขโมย เปนตน ทําใหเกิดคดีความ
ไปสูศาลเปนจํานวนมาก ซ่ึงนายทะเบียนหรืออธิบดีในฐานะนายทะเบียนกลางก็อาจถูกฟองเปน
จําเลยในคดีดังกลาวท้ังทางแพง ทางอาญา และทางปกครอง หรือตองข้ึนเบิกความตอศาลในฐานะ
พยานเปนประจํา  เหตุตาง ๆ เหลานี้สวนหนึ่งเกิดจากความไมสุจริตของผูมีสวนเกี่ยวของ บางกรณี
เกิดจากความไมเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือข้ันตอนในการปฏิบัติ จึงเกิดปญหาตาง ๆ 
ข้ึน ทําใหเกิดภาระท้ังในสวนเอกชนเอง สวนราชการ ตลอดจนตองเปนคดีข้ึนสูศาลเปนจํานวนมาก 



                           ฉะนั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจในเร่ืองดังกลาวอยางถูกตอง และเปนอุทาหรณ
สําหรับท้ังผูมีสวนไดเสียในหางหุนสวนบริษัท ตลอดจนเจาหนาท่ีและนายทะเบียนผูรับจดทะเบียน 
ผูขอรับการประเมินจึงไดรวบรวมประเด็นปญหาท่ีเปนสาเหตุใหเกิดขอพิพาท ซ่ึงในกรณีนี้จะเนนท่ี
ประเด็นปญหาของบริษัทจํากัดซ่ึงเปนนิติบุคคลที่เกิดปญหามากท่ีสุดมานําเสนอใหเห็นเปน
ประเด็น และไดรวบรวมคําวินิจฉัยของกรมพัฒนาธุรกิจการคาในเร่ืองท่ีมีขอโตแยง คัดคานท่ีกรม
วินิจฉัย รวมถึงคําพิพากษาฎีกาในเร่ืองเกี่ยวกับขอขัดแยงและขอพิพาทท่ีนําไปสูขบวนการทางศาล
นํามาลงไวเพื่อเปนแนวคิด แนวทางสําหรับสรางความเขาใจ เพื่อนําไปสูความปรองดองสมานฉันท
แทนการใชชองทางในการฟองรอง ซ่ึงหวังวาจะชวยลดปญหาขอพิพาท โตแยง คัดคานดังกลาวลง
ไดอีกทางหนึ่ง 
 
 

                                                                                                         ธวัชชัย  พันธุรัตน 
                                                                                                         กันยายน 2553 



คํานํา 
 
 
                           กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนสวนราชการท่ีทําหนาท่ีเปนสํานักงานทะเบียน
หุนสวนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  โดยมีนายทะเบียนหุนสวนบริษัททําหนาท่ี
รับจดทะเบียนจัดต้ัง เปล่ียนแปลง และเลิก หางหุนสวนและบริษัท ซ่ึงมีสํานักงานทะเบียนหุนสวน
บริษัทกลางต้ังอยู ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา ถนนนนทบุรี 1 อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มี
สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร และสํานักงานหุนสวนบริษัทจังหวัดในทุก
จังหวัดท่ัวประเทศ โดยมีขาราชการของกรมต้ังแตระดับปฏิบัติการข้ึนไปเปนนายทะเบียน 
  

                            ในการรับจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัทนายทะเบียนหุนสวนบริษัทตองตรวจ
พิจารณาคําขอจดทะเบียนท่ีผูขอจดทะเบียน (กรรมการบริษัทกรณีเปนบริษัทจํากัด หรือหุนสวน
ผูจัดการกรณีเปนหางหุนสวน) วาถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบท่ีกําหนดหรือไม เม่ือเห็นวาเปนโดย
ถูกตองตามระเบียบนายทะเบียนจะส่ังรับจดทะเบียนและจะตองแตงยอรายการจดทะเบียนนั้นนําลง
ประกาศราชกิจจานุเบกษา การจดทะเบียนในปจจุบันจะลดจํานวนเอกสารคําขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบลงเพ่ืออํานวยการสะดวกและรวดเร็วใหแกผูขอจดทะเบียน ฉะนั้นเอกสาร
หลักฐานบางรายการ เชน สําเนารายงานการประชุม หนังสือนัดประชุม หลักฐานการเขาประชุม ผู
ขอจดทะเบียนไมตองแนบไปพรอมกับคําขอจดทะเบียน ดวยเหตุดังกลาวหางหุนสวนบริษัทบาง
รายท่ีมีปญหาความขัดแยงกันไดมีการจัดทําคําขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนโดย
ไมมีการดําเนินการตามทีกฎหมายกําหนดไวจริง เชน ไมมีการประชุมจริง ไมดําเนินการประชุม
ตามกฎหมายกําหนด มีหนาท่ีไดมีคําส่ังรับจดทะเบียนดังกลาวตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนดไป
แลว ปรากฏวามีผูท่ีมีสวนไดเสียในหางหุนสวนบริษัทโดยเฉพาะบริษัทจํากัดรองขอใหเพิกถอน
การจดทะเบียนโตแยง คัดคานการจดทะเบียน ขอใหระงับการจดทะเบียนอันเนื่องมาจากขอพิพาท
ของผูเกี่ยวของในบริษัทจํากัด เชน โตแยงคัดคานวา การประชุมของบริษัทไมถูกตองตามขอบังคับ 
การจดทะเบียนใหตนเอง (กรรมการ) ออกจากตําแหนงกรรมการเปนไปโดยไมชอบ หุนในบริษัท
ของตนถูกขโมย เปนตน จนทําใหเกิดเปนคดีความไปสูศาลเปนจํานวนมาก ซ่ึงนายทะเบียนหรือ
อธิบดีในฐานะนายทะเบียนกลางก็อาจถูกฟองเปนจําเลยในคดีดังกลาวท้ังทางแพง ทางอาญา ทาง
ปกครอง หรือตองข้ึนเบิกความตอศาลในฐานะพยานเปนประจํา  เหตุตาง ๆ เหลานี้สวนหน่ึงเกิด
จากความไมสุจริต ของผูมีสวนเก่ียวของ บางกรณีเกิดจากความไมเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ หรือข้ันตอนในการปฏิบัติ จึงเกิดปญหาตาง ๆ ข้ึน ทําใหเปนภาระท้ังในสวนเอกชนเอง 
ในสวนของราชการ ตลอดจนตองเปนคดีข้ึนสูศาลเปนจํานวนมาก 
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                       ฉะนั้น เพื่อสรางความเขาในเร่ืองดังกลาวอยางถูกตอง และเปนอุทาหรณสําหรับท้ังผู
มีสวนไดสวนเสียในของหางหุนสวนบริษัท ตลอดจนเจาหนาท่ีและนายทะเบียนผูรับจดทะเบียน       
ผูขอรับการประเมินจึงไดรวบรวมประเด็นปญหาท่ีเปนสาเหตุใหเกิดขอพิพาท ซ่ึงในกรณีนี้จะเนน
ไปในสวนท่ีเปนปญหาของบริษัทจํากัดซ่ึงเปนนิติบุคคลท่ีเกิดปญหามากที่สุดมานําเสนอใหเห็น
เปนประเด็น และไดรวบรวมคําวินิจฉัยของกรมพัฒนาธุรกิจการคาในเร่ืองท่ีเกี่ยวขอโตแยง คัดคาน
ท่ีกรมวินิจฉัย รวมถึงคําพิพากษาฎีกาในเร่ืองเกี่ยวกับขอขัดแยงและขอพิพาทที่ไปสูศาลนํามาลงไว
เพื่อเปนแนวคิดแนวทางสําหรับสรางความเขาใจ เพื่อนําไปสูความปรองดองสมานฉันทแทนการใช
ชองทางในการฟองรอง ซ่ึงหวังวาจะชวยลดปญหาขอพิพาทโตแยงคัดคานดังกลาวลงไดอีกทาง
หนึ่ง 
 
 

                                                                                                         ธวัชชัย  พันธุรัตน 
                                                                                                         กันยายน 2553 
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                                   ทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการของบริษัทในภายหลัง การถอดถอน 
                                   โดยมติดังกลาวจะมีผลใหบุคคลนั้นพนจากตําแหนงกรรมการของ 
                                   บริษัทเม่ือใด 
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                             1.7 การเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย                 12 
                                   มาตรา 1174 วรรคสอง ท่ีกําหนดวาถาและกรรมการมิไดเรียกประชุม 
                                   ภายใน 30 วันนับแตวันยืน่คํารองนัน้ หมายถึงกรรมการตองเรียกและ 
                                   จัดประชุมภายใน 30 วันดวยหรือไม 
                             1.8  การประชุมคณะกรรมการเพ่ือเรียกนัดประชุมผูถือหุนบกพรอง มติท่ี               13 
                                   ประชุมผูถือหุนมีผลใชบังคับไดหรือไม 
                             1.9 นายทะเบียนไดจดทะเบียนและคัดช่ือโจทกออกจากการเปนกรรมการ              14 
                                  บริษัทตามคําพิพากษาของศาลแตไมไดจดทะเบียนและคัดช่ือโจทกออก 
                                  จากการเปนกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทโดยใหเหตุผลวาเกนิคําพิพากษา 
                                   ของศาลโจทกไดมีหนังสือใหเจาหนาท่ีดําเนนิการจดทะเบียนคัดช่ือโจทก 
                                   ออกจากการเปน กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทดวย นายทะเบียนตอง 
                                   ดําเนินการจดทะเบียนแกไขอํานาจกรรมการใหโจทกออกจากการเปน 
                                   กรรมการผูมีอํานาจลงช่ือผูกพันหรือไม 
                          1.10  ผูจัดการมรดกมีสิทธิรองขอใหคณะกรรมการของบริษัทจํากัดเรียก                   15 
                                  ประชุม วิสามัญผูถือหุนไดหรือไม ถาคณะกรรมการไมเรียกประชุม 
                                  ผูจัดการมรดกจะเปนผูเรียกประชุมเองไดหรือไม 
                          1.11  กรณีท่ีบริษัทไมดําเนนิการลงทะเบียนรับผูจัดการมรดกเปนผูถือหุน                 15 
                          1.12  ในการจดทะเบียนนติิบุคคลการระบุสถานท่ีตั้งสํานักงาน นิติบุคคลจะตอง       16    
                                   เปนเจาของกรรมสิทธ์ิในสถานท่ีตั้งนั้นหรือไม และเปนไปตามกฎหมายใด 
                          1.13  การแตงต้ังผูชําระบัญชีและกําหนดอํานาจผูชําระบัญชีท่ีมิไดเปนไปตาม          16 
                                   ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและระเบียบสํานักสํานักงานทะเบียน 
                                   หุนสวนบริษัทกลางวาดวยหางหุนสวนบริษัท พ.ศ. 2549 กําหนด 
                          1.14  การกําหนดขอบังคับของบริษัทเร่ืองการมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขา                 17 
                                   ประชุมแทนกรรมการบริษัท 
                          1.15  การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมกรรมการและอํานาจกรรมการ กรณีทํา               17 
                                  สัญญาประนีประนอมยอมความและศาลไดมีคําพพิากษาตามยอมให 
                                  ยกเลิกสัญญาซ้ือขายหุนและคูกรณมิีไดติดใจรองขอใหเพกิถอนมติท่ี 
                                  ประชุมผูถือหุน 
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                          1.16  บริษัทจํากัดจะกําหนดในขอบังคับใหหุนสามัญมีสิทธิออกเสียง                        18               
                                   แตกตางกันไดหรือไม 
                          1.17  บริษัทจํากัดจะจายเงนิปนผลดวยการออกหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุน                   18 
                                  โดยใชมติพิเศษในการประชุมผูถือหุนหรือต้ังขอบังคับข้ึนใหมเพื่อ 
                                  ใหผูถือหุนมีมติพิเศษกรณีดังกลาว สามารถทําไดหรือไม 
                          1.18 บริษัทสามารถใชวีดโีอเทปเปนหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา                    19 
                                   คําขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมกรรมการและอํานาจกรรมการของ 
                                   บริษัทไดหรือไม 
                          1.19  บริษัทสามารถกําหนดขอบังคับวาในการประชุมคณะกรรมการ                        20 
                                   กรรมการสามารถมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมกรรมการแทน 
                                   และผูรับมอบฉันทะใหนับเปนองคประชุม รวมทั้งมีสิทธิออกเสียง 
                                   ลงคะแนนไดหรือไม 
                          1.20  การลาออกจากตําแหนงกรรมการของบริษัทมีผลเม่ือใด                                    20 
                          1.21  กรณีมีการเลิกบริษัทจํากัดเพราะเหตุอ่ืนนอกจากลมละลายบุคคลใดจะ             21 
                                   เปนผูชําระบัญชีและตองดําเนินการอยางไร 
                          1.22  บริษัทจํากัดมีความประสงคเปล่ียนช่ือบริษัทเปนอยางอ่ืนและเมื่อเปล่ียน         22 
                                   ช่ือแลวบริษัทท่ีมีช่ือใหมสามารถใชผลงานของบริษัทช่ือเดิมไดหรือไม 
                          1.23  การประชุมอนุมัติงบดุลบริษัทจํากดัไดจดัประชุมสามัญประจําปไปแลว          22 
                                  แตมีเหตุจําเปนไมสามารถนําเส นองบดุล เพื ่ออนุมัติในการประชุม 
                                  คร้ังนั้นได ตอมาบริษัทไดมีการประชุมผูถือหุนเพือ่อนุมัติงบดุลดังกลาว  
                                  การประชุมคร้ังหลังนี้เปนการประชุมประเภทใด 
                          1.24  การสงคืนเงินทุนและสวนเกินมูลคาหุนบริษัทจะดําเนินการจดทะเบียน           22 
                                  ลดทุนเพื่อคืนเงินทุนและเงินสวนเกินมูลคาหุนท่ีเหลือจากการสมทบเขา 
                                   ในทุนสํารองตามกฎหมายแลว ใหผูถือหุนไดหรือไม 
                          1.25  การพนจากการเปนผูมีอํานาจลงชื่อผูกพันบริษัทหรือหางหุนสวนจะกระทํา     23 
                                  ไดโดยวิธีใดบางและสามารถตรวจสอบไดจากเอกสารหรือหลักฐานใด 
                          1.26  วันท่ีนติิบุคคลมีอํานาจกระทําการในนามของหางหุนสวนหรือบริษัทนั้น          24 
                                   เร่ิมเม่ือใด 
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                         1.27  การเสนอขายหุนท่ีออกใหมจากการเพ่ิมทุนของบริษัทจํากัด มีข้ันตอนวิธี          24 
                                  ดําเนินการอยางไร 
                         1.28  การออกจากการเปนหุนสวนจํากดัความรับผิดตองดําเนินการอยางไร                24 
                         1.29  การขีดช่ือบริษัทออกจากทะเบียนนายทะเบียนตองดําเนินการจด                       25 
                                  ทะเบียนแกไขอํานาจกรรมการให จ.ออกจากการเปนกรรมการผูมี 
                                  อํานาจลงช่ือผูกพันหรือไม บริษัทท่ีถูกขีดช่ือออกจากทะเบียนเปน 
                                  บริษัทรางตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1246 ยังมี 
                                  สภาพเปนนิติบุคคลอยูหรือไม และเจาหนี้ของบริษัทยังสามารถฟอง 
                                  บริษัทไดหรือไม 
                         1.30  บริษัทมีเงินทุนสํารองเกินกวาจํานวนท่ีกฎหมายกาํหนด บริษัทสามารถ             25 
                                  นําเงินทุนสํารองสวนท่ีเกินนี้มาใชจายเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนของบริษัท 
                                  ไดหรือไม หรือในกรณีท่ีขอบังคับของบริษัทกําหนด ใหกันเงินสํารอง 
                                   ไวเกนิกวาจํานวนท่ีกฎหมายกาํหนด บริษัทจะแกไขขอบังคับใหนําเงิน 
                                   ทุนสํารองสวนท่ีเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนดมาใชตลอดจนนํามาจาย 
                                   ปนผลใหแกผูถือหุนไดหรือไม 
                         1.31  บริษัทมีเงินทุนสํารองครบตามท่ีกฎหมายกาํหนด ตอมามีการลดทุน                  26 
                                  แลวเงินทุนสํารองของบริษัทมีจํานวนเกินกวารอยละ 10 ของทุนจด 
                                  ทะเบียนบริษัทจะนําเงินทุนสํารองสวนท่ีเกนิกวากฎหมายกําหนดมาใช 
                                   เพื่อวัตถุประสงคอ่ืนของบริษัท รวมถึงนํามาจายเปนเงินปนผลแกผูถือหุน 
                                  ของบริษัทไดหรือไม 
                         1.32   การคืนเงินใหแกบริษัทท่ีจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีแลวการออก               26 
                                   เช็คคืนเงินหลักประกนัใหแกบริษัทท่ีจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี 
                                   แลวจะมีแนวทางแกไขอยางไร 
                         1.33  หามมิใหช้ีชวนประชาชนใหซ้ือหุนตาม ประมวลกฎหมายแพงและ                   26 
                                  พาณิชย มาตรา 1102 ท่ีหามมิใหช้ีชวนประชาชนใหซ้ือหุนเปนการ 
                                  หามเฉพาะบริษัทหรือหามผูถือหุนของบริษัทดวย 
                          1.34 บริษัทมีภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีมีอยูกอนการจดทะเบียนเลิกบริษัท                  27 
                                  ผูชําระบัญชีจะสามารถกระทําตามภาระผูกพันนัน้ไดหรือไม 
 



-จ- 

                                                                                                                                                             หนา 
 
                         1.35  การประกอบกจิการลิซซ่ิงเขาขายเปนความผิดตามกฎหมายฉบับใด                   27 
                                   หรือไม 
                         1.36   การขอใหนายทะเบียนหุนสวนบริษัทระงับการจาํหนายจายโอนหรือทํา           28 
                                   การกอใหเกิดภาระผูกพันใดๆ อันเกี่ยวกับหุนของบริษัทเจาพนกังาน 
                                   บังคับคดีไดแจงการยึดหุนของบริษัทตามคดีของศาลแพง และขอให 
                                   นายทะเบียนหุนสวนบริษัทระงับการจําหนายจายโอนหรือทําการกอ 
                                   ใหเกดิภาระผูกพนัใด ๆ อันเกี่ยวกับหุนไดหรือไม 
                         1.37  เจาหนีมี้หนังสือถึงนายทะเบียนคัดคานการจดทะเบียนเสร็จการชําระ                28 
                                  บัญชีแตเจาหนาท่ีมิไดหมายเหตุ การคัดคานไวเนือ่งจากมิใชเปนหนี้คาง 
                                  ชําระภาษีหรือคาฤชาธรรมเนียม ซ่ึงตอมานายทะเบียนไดรับจดทะเบียน 
                                  เสร็จการชําระบัญชี เจาหนี้จึงไดมีหนังสือถึงนายทะเบียนขอใหเพิกถอน 
                                  การจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีนายทะเบียนจะตองเพิกถอนการจด 
                                  ทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีหรือไม 
                         1.38  บริษัทจะลดทุนและนําทุนจดทะเบียนท่ีลดลงไปตัดขาดทุนสะสมได                 29 
                                  หรือไม 
                         1.39  กิจการรวมคาท่ีจะจดทะเบียนเปนนติิบุคคลใหมจะตองจดทะเบียนท่ี                 30 
                                  กรมพัฒนาธุรกิจการคาหรือไม 
                         1.40   การกําหนดสิทธิประโยชนในหุนบุริมสิทธิแตกตางจากหุนสามัญ                     30 
                         1.41  กรณีท่ีศาลมีคําส่ังใหนายทะเบียนจดช่ือบริษัทท่ีถูกขีดรางคืนสูทะเบียน            31  
 
 

                      2 เก่ียวกับคําส่ังทางปกครอง                                                                                           33                              
                          2.1  การเพิกถอนการจด ทะเบียน ควรเพิกถอนใหมีผล ณ วันท่ี                                 35 
                                 รับจดทะเบียน หรือ ณ วันท่ีมีคําส่ังเพิกถอน 
                          2.2  แถลงการณประกอบอุทธรณคําส่ังเพิกถอนคําขอจดทะเบียน                             36 
                                 เปล่ียนแปลงกรรมการ และอํานาจกรรมการท่ียื่นเกินกําหนดอุทธรณ 
                                 ควรรับไวพิจารณาหรือไม 
                         2.3   เม่ือปรากฏขอเท็จจริงภายหลังวา ผูเปนหุนสวนเปนบุคคลลมละลาย                 36 
                                 ในขณะที่จดทะเบียนเขาเปนหุนสวนของหาง นายทะเบียนจะตอง 
                                 ดําเนินการอยางไร  
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                         2.4  การอุทธรณคําส่ังรับจดทะเบียนของนายทะเบียนท่ียื่นเกนิกําหนด                        37 
                                ระยะเวลา ท่ีกฎหมายกาํหนดเจาหนาท่ีจะรับไวพิจารณาไดหรือไม  
                         2.5  ผูอุทธรณมีสิทธินําอุทธรณท่ีเจาหนาท่ีปฏิเสธไมรับอุทธรณ เนื่องจาก                  40 
                                เปนอุทธรณท่ียื่นเกินกําหนดไปฟองศาลปกครองไดหรือไม  
                         2.6  กําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณสามสิบวันตาม พระราชบัญญัติ                        41         
                                วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 45 จะเร่ิมนับต้ังแต 
                                วันท่ีไดรับอุทธรณหรือวันท่ีผูอุทธรณสงเอกสารประกอบตามท่ีผู 
                                พิจารณาอุทธรณเรียกเพิ่มเติมคร้ังหลังสุด  
 

                       3. คําพิพากษาฎีกาท่ีเก่ียวของ                                                                                          43 
                         ก. เก่ียวกับการทําหนาท่ีของกรรมการ                                                  43 
                 3.1  การลงนามในฐานะผูจดัการบริษัทรายเดียวผูกพันบริษัท                                        43 
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                              ประทับในใบมอบอํานาจจึงถือวาการมอบอํานาจชอบแลว 
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                  3.6  การจดทะเบียนกรรมการสองนายมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั                   45 
                               หมายความวากรรมการ 2 คน ไมวาชายหรือหญิงรวมกันลงช่ือแทนบริษัทได 
                        3.7  ผูถือหุนของบริษัทออกเสียงในการประชุมใหญวิสามัญผูถือหุนเลือก                45 
                               ตนเองเปนกรรมการได 
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                       3.14  บันทึกรายงานการประชุม งบดุลและบัญชีรายช่ือผูถือหุนท่ีสงตอ                49 
                               กองทะเบียนหุนสวนมีช่ือกรรมการลงช่ือรับรองความถูกตอง 
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บทที่ 1 
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับบรษิัทจํากัด 

 
“บริษัทจํากัด” เปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  โดยมีทุน

แบงเปนหุนมีมูลคาหุนละเทา ๆ กัน1 หุนละไมต่ํากวาหาบาท2  และมีผูถือหุนไมนอยกวา 3 คน3  
(เดิมบริษัทจํากัดจะตองมีจํานวนผูถือหุนของบริษัทจํากัดต้ังแตเจ็ดคนข้ึนไป ตอมาในป 2551ไดมี
การแกไขใหจํานวนผูถือหุนลดลง ท้ังนี้เพื่อความคลองตัว และสะดวกรวดเร็วในการจัดต้ังบริษัท 
และสอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจสังคมในปจจุบัน) และตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยกําหนดใหบริษัทจํากัดตองจดทะเบียนเพ่ือแสดงความเปนนิติบุคคลและมีฐานะ ขอบเขต 
และผูรับผิดชอบของนิติบุคคลนั้น ๆ ซ่ึงข้ันตอนการกอตั้งบริษัทจํากัดโดยสรุปจะเร่ิมต้ังแตผูเร่ิมกอ

การไมนอยกวา 3 คน ทําหนังสือบริคณหสนธิ4 ไปจดทะเบียนท่ีสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท

ในพื้นท่ีท่ีสํานักงานแหงใหญของบริษัท5 มีภูมิลําเนา ท้ังนี้สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทเปน
หนวยงานในกํากับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยในเขตกรุงเทพมหานครมีสํานักงาน  
  
 
       1-5 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

              มาตรา 1096  อันวาบริษัทจํากัดน้ัน คือ บริษัทประเภทซึ่งต้ังขึ้นดวยแบงทุนเปนหุนมีมูลคาเทา ๆ กัน  
โดยมีผูถือหุนตางรับผิดจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินที่ตนยังสงใชไมครบมูลคาของหุนที่ตนถือ 

มาตรา 1117  อันมูลคาของหุน ๆ หน่ึงน้ัน มิใหตํ่ากวาหาบาท                

              มาตรา 1097  บุคคลใดๆ ต้ังแตสามคนข้ึนไปจะเริ่มกอการและต้ังเปนบริษัทจํากัดก็ไดโดยเขาช่ือกัน     
ทําหนังสือ บริคณหสนธิ และกระทําการอยางอื่นตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ี 
             มาตรา  1098 หนังสือบริคณหสนธิน้ัน ตองมีรายการดังตอไปน้ี คือ  

(1) ช่ือบริษัทอันคิดจะต้ังขึ้น ซึ่งตองมีคําวา "จํากัด" ไวปลายช่ือน้ันดวยเสมอไป  
(2) ที่สํานักงานของบริษัทซึ่งบอกทะเบียนน้ันจะต้ังอยู ณ ที่ใดในพระราชอาณาเขต 
(3) วัตถุที่ประสงคทั้งหลายของบริษัท  
(4) ถอยคําสําแดงวา ความรับผิดของผูถือหุนจะมีจํากัด  
(5) จํานวนทุนเรือนหุนซึ่งบริษัทคิดกําหนดจะจดทะเบียนแบงออกเปนหุนมีมูลคากําหนดหุนละเทาไร  
(6) ช่ือ สํานัก อาชีวะ และลายมือช่ือของบรรดาผูเริ่มกอการ ทั้งจํานวนหุนซึ่งตางคนตางเขาช่ือซื้อไวคน 

ละ เทาใด  
            มาตรา 1148 บรรดาบริษัทจํากัด ตองมีสํานักงานบอกทะเบียนไวแหงหน่ึงซึ่งธุรการติดตอและคําบอก
กลาวทั้ง ปวงจะสงถึงบริษัทได ณ ที่น้ัน 
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ทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร 5 แหง คือ สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต 1 (ปนเกลา) 
ตั้งอยู ณ อาคารธนาลงกรณ ทาวเวอร ช้ัน 14 ถนนปนเกลา, เขต 2 (พหลโยธิน) ตั้งอยู ณ อาคาร
เลขท่ี 78/13 ส่ีแยกประดิพัทธ  ถนนพระราม 6, เขต 3 (รัชดาภิเษก) ตั้งอยู ณ อาคารปรีชาคอมแพล็ก 
(ซี 2) ถนนรัชดาภิเษก, เขต 4 (สุรวงศ) ตั้งอยู ณ อาคารวรวิทย ช้ัน 8 ถนนสุรวงศ, เขต 5  
(ศรีนครรินทร) ตั้งอยู ณ อาคารโมเดอรนฟอรม ช้ัน 16 ถนนศรีนครรินทร  นอกจากนั้นยังมีสาขา
ยอยอีก 2 แหง คือ ท่ีทําการหอการคาไทย และศูนยบริการสงออก ถนนรัชดาภิเษก และมีสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง ตั้งอยู ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา ถนนนนทบุรี 1 สนามบินน้ํา จังหวัด
นนทบุรี ซ่ีงบริษัทจํากัดท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นขอจดทะเบียน ณ 
สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทแหงใดก็ไดตามที่กลาวมาขางตน สวนบริษัทจํากัดท่ีมีสํานักงาน
แหงใหญตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานครจะตองยื่นจดทะเบียนไดท่ีสํานักงาน
พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด (สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัด)นั้น ๆ (ในระยะตอไปกรม
พัฒนาธุรกิจการคามีโครงการท่ีจะพัฒนาระบบการจดทะเบียนทาง Online ใหผูขอจดทะเบียน
สามารถยื่นขอจดทะเบียน ณ สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทแหงใดก็ไดโดยจํากัดวาจะตองมี
ภูมิลําเนาอยูในทองท่ีนั้น) และเม่ือจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิแลว ข้ันตอนตอไปผูเร่ิมกอการ
จะตองจัดใหมีผูจองซ้ือหุน (โดยผูเร่ิมกอการทุกคนจะตองมีช่ือเปนผูซ้ือหุนดวยอยางนอย 1 หุน) 
ท้ังนี้ ผูท่ีจองซ้ือหุนจะตองชําระคาหุนอยางนอย 25 % ของมูลคาหุน และเม่ือมีการจองซ้ือหุนครบ
แลว ผูเร่ิมกอการจะตองนัดผูท่ีเขาช่ือซ้ือหุนมารวมประชุมตั้งบริษัท โดยตองสงรายงานการต้ัง
บริษัทและเร่ืองท่ีจะพิจารณาในการประชุมไปยังผูเขาช่ือซ้ือหุนทุกคนอยางนอยเจ็ดวันกอนวันนัด
ประชุม  ท้ังนี้ เร่ืองท่ีจะประชุมตั้งบริษัทจะเปนเร่ืองเกี่ยวกับการกําหนดกรอบการดําเนินงานของ
บริษัทและกําหนดตัวผูดําเนินการแทนบริษัท คือ กรรมการผูกระทําการแทนบริษัท และกําหนด
ขอบังคับซ่ึงเปรียบเสมือนกรอบทิศทางนโยบายในการดําเนินการของบริษัทจํากัด และขอบเขต

อํานาจกรรมการ6  เพื่อนํามติท่ีประชุมดังกลาวจดทะเบียนตอนายทะเบียน ซ่ึงนายทะเบียนจะ 
 

 
         6  ประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย 
             มาตรา 1108 กิจการอันจะพึงทําในที่ประชุมต้ังบริษัทน้ัน คือ 

(1) ทําความตกลงต้ังขอบังคับตาง ๆ ของบริษัท  
(2) ใหสัตยาบันแกบรรดาสัญญาซึ่งผูเริ่มกอการไดทําไวและคาใชจายอยางหน่ึงอยางใดซึ่งเขาตองออกไป

ในการเริ่มกอบริษัท  
(3) วางกําหนดจํานวนเงินซึ่งจะใหแกผูเริ่มกอการ ถาหากมีเจตนาวาจะให 
(4) วางกําหนดจํานวนหุนบุริมสิทธิ ทั้งกําหนดสภาพและบุริมสิทธิแหงหุนน้ัน ๆ วาเปนสถานใดเพียงใด 

ถาหากจะมีหุนเชนน้ันในบริษัท  
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ตรวจสอบรายละเอียดของมติท่ีประชุมวาเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือไมและเม่ือเห็นวา

ถูกตองตามกฎหมายแลวนายทะเบียนรับจดทะเบียนแลวจะทําใบสําคัญออกใหเปนหลักฐาน7 และ
ตั้งแตป 2551 เปนตนมา ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหาง
หุนสวนบริษัทใหสามารถดําเนินการจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิและจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท

ไดในวันเดียวหากไดดําเนินการตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด8  

 

 
(ตอเชิงอรรถที่ 6 หนา 2) 

(5) วางกําหนดจํานวนหุนสามัญ หรือหุนบุริมสิทธิซึ่งออกใหเหมือนหน่ึงวาไดใชเต็มคาแลวหรือไดใชแต
บาง สวนแลว เพราะใชใหดวยอยางอื่นนอกจากตัวเงิน และกําหนดวาเพียงใดซึ่งจะถือเอาเปนวาไดใชเงิน แลว ถา
หากจะมีหุนเชนน้ันในบริษัท ใหแถลงในที่ประชุมโดยเฉพาะวา ซึ่งจะออกหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิใหเหมือน
หน่ึงวาไดใชเงินแลวเชนน้ัน เพ่ือแทนคุณแรงงานหรือตอบแทนทรัพยสินอยางใด ใหพรรณนาจงชัดเจนทุก
ประการ  

(6) เลือกต้ังกรรมการและพนักงานสอบบัญชีอันเปนชุดแรกของบริษัท และวางกําหนดอํานาจของคน
เหลาน้ีดวย 
 

        7 -8 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

            มาตรา 1111 เมื่อจํานวนเงินซึ่งวาไวในมาตรา 1110 ไดใชเสร็จแลว กรรมการตองไปขอจดทะเบียนบริษัท
น้ัน คําขอและขอความท่ีลงในทะเบียนน้ัน ใหระบุรายการตามที่ไดตกลงกันในท่ีประชุมต้ังบริษัท ด่ังตอไปน้ี คือ 

(1) จํานวนหุนทั้งสิ้นซึ่งไดมีผูเขาช่ือซื้อ หรือไดจัดออกใหแลว แยกใหปรากฏวา เปนชนิดหุนสามัญเทาใด 
หุนบุริมสิทธิเทาใด 

(2) จํานวนหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ ซึ่งออกใหเหมือนหน่ึงวาไดใชเต็มคาแลวหรือไดใชแตบางสวน
แลว นอกจากที่ใชเปนตัวเงิน และหุนที่ไดใชแตบางสวนน้ัน ใหบอกวาไดใชแลวเพียงใด 

(3) จํานวนเงินที่ไดใชแลวหุนละเทาใด 
(4) จํานวนเงินที่ไดรับไวเปนคาหุนรวมทั้งสิ้นเทาใด                                                                          
(5) ช่ือ อาชีวะ และที่สํานักของกรรมการทุกคน 
(6) ถาใหกรรมการตางมีอํานาจจัดการของบริษัทไดโดยลําพังตัวใหแสดงอํานาจของกรรมการน้ัน ๆ วาคน

ใดมีเพียงใด และบอกจํานวนหรือช่ือกรรมการซึ่งจะลงช่ือเปนสําคัญผูกพันบริษัทไดน้ันดวย 
(7)ถาต้ังบริษัทขึ้นช่ัวกาลกําหนดอันหน่ึง ใหบอกกาลกําหนดอันน้ันดวย 
(8) ที่ต้ังสํานักงานแหงใหญและสาขาทั้งปวง 

การลงทะเบียนจะมีรายการอยางอื่นซึ่งกรรมการเห็นสมควรจะใหทราบแกประชาชนก็ลงได  
ในการขอจดทะเบียนน้ัน ถาไดทําขอบังคับของบริษัทไวประการใดบาง ตองสงสําเนาขอบังคับน้ัน ๆ ไป

ดวย กับทั้งสําเนารายงานการประชุมต้ังบริษัท หนังสือทั้งสองน้ีกรรมการตองลงลายมือช่ือรับรองคนหน่ึงเปน
อยางนอย 

ใหพนักงานทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสงมอบใหแกบริษัทฉบับหน่ึง 
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ท้ังนี้ เม่ือไดมีการจดทะเบียนจัดต้ังเปนบริษัทจํากัดแลว ก็ถือเสมือนวาบริษัทจํากัดนั้นไดมีตัวตน
ข้ึนมา ณ วันท่ีจดทะเบียน แตเนื่องจากเปนนิติบุคคลสมมุติจึงจําตองมีผูท่ีกระทําการในนามนิติ
บุคคล เพื่อดําเนินกิจการตามขอบวัตถุประสงคของบริษัท และภายใตขอบังคับท่ีกําหนดโดยท่ี

ประชุมใหญผูถือหุน ซ่ึงผูท่ีจะทําการแทนนิติบุคคลดังกลาวเรียกวา “กรรมการ”9  โดยจะทําหนาท่ี
บริหารกิจการของบริษัทแทนผูถือหุนของบริษัทและเปนผูกอนิติสัมพันธกับบุคคลภายนอกในนาม
บริษัท ท้ังนี้ กรรมการจะมีหนึ่งคนหรือหลายคนข้ึนอยูกับท่ีประชุมใหญผูถือหุนจะกําหนด แตถามี
หลายคนจะตองกําหนดขอบเขตอํานาจของกรรมการในการดําเนินการดังกลาวไวใหชัดเจนวา
กรรมการคนใดมีอํานาจอยางไร 
 

 

       9 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 

          มาตรา 1111/1 ในการจัดต้ังบริษัท ถาไดดําเนินการครบทุกขั้นตอนดังตอไปน้ีภายในวันเดียวกับวันที่ผูเริ่ม
กอการจัดทําหนังสือบริคณหสนธิ กรรมการจะขอจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิและจดทะเบียนบริษัทไป
พรอมกันภายในวันเดียวกันก็ได 

 (1) จัดใหมีผูเขาช่ือซื้อหุนครบตามจํานวนหุนทั้งหมดท่ีบริษัทจะจดทะเบียน 
(2) ประชุมจัดต้ังบริษัทเพ่ือพิจารณากิจการตางๆ ตามมาตรา 1108  โดยมีผูเริ่มกอการและผูเขาช่ือซื้อหุน

ทุกคนเขารวมประชุม และผูเริ่มกอการและผูเขาช่ือซื้อหุนทุกคนใหความเห็นชอบในกิจการที่ไดประชุมกันน้ัน 
(3) เริ่มกอการไดมอบกิจการทั้งปวงใหแกกรรมการ 
(4) กรรมการไดเรียกใหผูเขาช่ือซื้อหุนใชเงินคาหุนตามมาตรา 1110 วรรคสอง และเงินคาหุนดังกลาวได       

ใชเสร็จแลว 
      มาตรา 1144 บรรดาบริษัทจํากัด ใหมีกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนดวยกันจัดการตามขอบังคับของบริษัท 
และอยูในความครอบงําของที่ประชุมใหญแหงผูถือหุนทั้งปวง 
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บทที่ 2 
ท่ีมาของปญหา 

 
หางหุนสวนบริษัทจํากัดในประเทศไทยมีจํานวนกวาเกาแสนราย เฉพาะบริษัทจํากัดท่ี

ยังคงสถานะ (ยังดําเนินธุรกิจอยู) ในขณะนี้มีจํานวน 551,303 ราย (ท่ีมา : ขอมูลสถิติสํานักบริการ
ขอมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา ณ วันท่ี 7 กันยายน 2553 )  และดังท่ีเรียนใหทราบแตบทกอน
วาองคประกอบของบริษัทจํากัดประกอบไปดวยผูกอการต้ังบริษัท ผูถือหุน กรรมการ และยังมีผูท่ี
เกี่ยวของอ่ืน เชน ผูชําระบัญชี ผูสอบบัญชีของบริษัท เปนตน ซ่ึงนับรวมไปแลวอาจจะมีบุคคลใน
บริษัทท่ีเกี่ยวของเปนจํานวนถึง กวาสองลานคน (ประมาณการจากจํานวนผูถือหุนบริษัทละ 7 คน 
ตามองคประกอบของบริษัทจํากัดกอนท่ีมีการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยใหบริษัทมี
จํานวนผูถือหุนตั้งแต 3 คน ข้ึนไปไดตั้งแตป 2551) รวมไปถึงบุคคลภายนอกที่มีนิติสัมพันธกับ
บริษัทในดานตาง ๆ อีกเปนจํานวนมาก 
 

บริษัทจํากัดถือเปนองคกรธุรกิจขนาดกลางท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดและครอบครอง
ประเภทธุรกิจมากท่ีสุด ผลกําไรจากการดําเนินธุรกิจในรูปของบริษัทจะมีจํานวนมากท่ีสุดอาจไม
เทากับมูลคาการคาของบริษัทในตลาดหลักทรัพยซ่ึงเปนบริษัทมหาชนท่ีมีผูถือหุนเปนจํานวนมาก 
แตดวยเหตุบริษัทในตลาดหลักทรัพยนอกจากจะมีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กํากับ
ดูแลแลว ยังมีกฎหมายของตลาดหลักทรัพย (พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535) ควบคุมใหมีการดําเนินธุรกิจใหมีธรรมาภิบาลอีกช้ันหนึ่งและยังตองมีการดําเนินธุรกิจอยาง
โปรงใสเปดเผยมีการรายงานตอมหาชนอยางตอเนื่อง แตบริษัทจํากัดจํานวนมากยังเปนบริษัทท่ี
ดําเนินกิจการในลักษณะของกิจการในครอบครัวมีผูถือหุนเปนบุคคลในครอบครัวเปนเครือญาติ
เดียวกัน หรือประกอบธุรกิจลงทุนระหวางพรรคพวกเพื่อนพอง ซ่ึงจากความสัมพันธดังกลาวทําให
เกิดความไวเนื้อเช่ือในกัน มีการวางใจใหคนใดคนหน่ึงเปนกรรมการดําเนินกิจการของบริษัท หรือ
มอบใหเปนผูบริหารกิจการโดยไมติดตามดูแลอยางใกลชิด คงรับแตเฉพาะเงินปนผลจากบริษัท
และเม่ือการดําเนินธุรกิจของบริษัทมีกําไรมากหรือกิจการขยายตัวออกไปอาจทําใหเกิดความไม
สุจริตข้ึนของกรรมการผูมีอํานาจบางราย โดยการรวบอํานาจการบริหารหรือจูงใหผูถือหุนมีมติ
เปล่ียนแปลงบริษัทจํากัด เชน เปล่ียนแปลงตัวกรรมการบางรายออกจากตําแหนง เปล่ียนขอบังคับ
ของบริษัท หรือเปล่ียนแปลงรายช่ือผูถือหุนของบริษัทโดยท่ีเจาของหุนเดิมไมทราบ หรือกําหนด
บุริมสิทธิหุนใหมเพ่ือหวังเงินปนผลท่ีมากข้ึน หรือตอง การเปล่ียนแปลงอํานาจบริหารของบริษัท
โดยตองการรวบอํานาจแตผูเดียว 
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ดวยเหตุตาง ๆ ดังกลาวทําใหมีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียนท่ีจด
ทะเบียนไวแตแรก โดยอาจเปนการจดเปล่ียนแปลงโดยที่บุคคลท่ีไดรับผลกระทบไมทราบเร่ือง 
เชน บริษัทจํากัดมีกรรมการหลายคนและตนเองเปนกรรมการอยูดวย แตไมมีการจํากัดอํานาจ
กรรมการไว (กรรมการคนใดคนหนึ่งสามารถทํานิติกรรมหรือยื่นขอจดทะเบียนไดโดยลําพัง) และ
มีการยื่นขอจดทะเบียนใหกรรมการบางคนออกจากตําแหนงโดยกรรมการผูนั้นไมทราบเร่ือง โดย
การแจงตอนายทะเบียนวามีการประชุมใหญผูถือหุนใหกรรมการผูนั้นออกจากตําแหนงแตไมมีการ
ประชุมจริง หรือจัดประชุมผูถือหุนโดยไมมีการบอกกลาวใหผูถือหุนในฝายกรรมการท่ีถูกถอด
ถอนออกจากตําแหนงทราบและไมมีโอกาสเขาไปโตแยงคัดคานในท่ีประชุมใหญ เปนตน และเม่ือ
มีการจดทะเบียนแลวผูท่ีถูกถอดถอนออกจากตําแหนงก็จะรองขอตอนายทะเบียนใหเพิกถอนการ
จดทะเบียนดังกลาว โดยอางวาการจดทะเบียนนั้นไมชอบดวยกฎหมาย ไมมีการประชุมจริงหรือ
การประชุมไมถูกตองตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท ซ่ึงนายทะเบียนจะตองดําเนินการแสวงหา
ขอเท็จจริงจากผูเกี่ยวของท้ังสองฝายและใหโอกาสทั้งสองฝายแสดงพยานหลักฐานใหมากทีสุ่ดแลว
จึงจะวินิจฉัย และหากกรณีขอเท็จจริงเปนปญหาที่ซับซอนหรือเปนปญหาขอกฎหมายจะตองนํา
เร่ืองดังกลาวเขาพิจารณาวินิจฉัยในคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาขอโตแยงของกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา และเม่ือมีผลสรุปของคณะกรรมการและแจงใหผูรองทราบแลว ฝายท่ีไดรับผลกระทบจาก
ขอสรุปดังกลาวก็อาจนําเร่ืองดังกลาวไปฟองตอศาลเพ่ือใหศาลมีคําส่ังใหนายทะเบียนดําเนินการ
อยางหนึ่งอยางใดตามตนเองตองการ ซ่ึงก็จะเปนการฟองนายทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดและ
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาในฐานะนายทะเบียนกลางท่ีพิจารณาวินิจฉัยในช้ันอุทธรณ ทําใหนาย
ทะเบียนและเจาหนาท่ีทางดานกฎหมายตองจัดทําเอกสารหลักฐาน ขอมูลเพื่อตอสูคดีในช้ันศาล
ตอไป 
 

ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนดังกลาวสวนหนึ่งมาจากความไมรูความไมเขาใจในกฎหมาย 
ระเบียบหลักเกณฑจึงทําใหเกิดปญหาดังกลาวข้ึนมา ท้ังนี้ หากผูท่ีเกี่ยวของทราบขอกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับท่ีถูกตองชัดเจนก็อาจจะไมมีการโตแยงคัดคานดังกลาว 
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บทที่ 3 
ประเด็นปญหาและคําวินิจฉยั 

 
การอุทธรณ รองเรียน คัดคาน โตแยงการจดทะเบียนของผูเกี่ยวของของหางหุนสวน

บริษัทจํากัดท่ีรองตอนายทะเบียนหุนสวนบริษัทท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาคมีเปนจํานวนมาก 
ซ่ึงเม่ือนายทะเบียนไดรับขอรองเรียน คัดคาน โตแยงดังกลาวแลว ก็จะพิจารณาวาคําอุทธรณ 
รองเรียน คัดคาน โตแยงดังกลาวเปนไปคําอุทธรณ คํารองท่ีเปนไปตามกฎหมายหรือไม เนื่องจาก
คําอุทธรณบางกรณียื่นอุทธรณเม่ือพนกําหนดเวลาท่ีใหอุทธรณ และเม่ือเห็นวาเปนกรณีท่ีรับไว
พิจารณานายทะเบียนจะตองทําการสืบเสาะหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของแลว
พิจารณาวินิจฉัย หากเห็นวาคําอุทธรณ หรือคํารองดังกลาวรับฟงไดนายทะเบียนจะพิจารณา
ดําเนินการไปได แตกรณีท่ีเปนเร่ืองท่ีไมมีระเบียบหรือแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนท่ีนายทะเบียนจะวินิจฉัย
และพิจารณาส่ังการไดโดยลําพัง หรือเปนกรณีท่ีเปนปญหาขอกฎหมายหรือเปนปญหาท่ีซับซอน
นายทะเบียนจะสงคําอุทธรณ คัดคานดังกลาวใหนายทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง (อธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการคา) พิจารณาซ่ึงจะใชระยะเวลาอีกพอสมควร ซ่ึงผูรองบางรายอาจไมเขาใจใน
กระบวนการ ข้ันตอนการปฏิบัติหรือความยุงยากของการพิจารณาเม่ือเห็นวามีการใชระยะเวลานาน

ก็จะรองเรียนตอผูบังคับบัญชาชั้นสูงตอไปอีก10 ทําใหเปนภาระของนายทะเบียนในการช้ีแจง
ขอเท็จจริงดังกลาว และบางกรณีเปนเร่ืองท่ีเกิดจากความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือนของผูอุทธรณ 
รองเรียน โดยโตแยง คัดคานในเร่ืองท่ีตนเองไมมีสิทธิ 

 
 
      10  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

มาตรา 44 ภายใตบังคับมาตรา  48 ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองใดไมไดออกโดยรัฐมนตรี และไมมี
กฎหมาย กําหนดขั้นตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ใหคูกรณีอุทธรณคําสั่งทางปกครองน้ัน
โดยยื่นตอเจาหนาที่ ผูทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงคําสั่งดังกลาว  

คําอุทธรณตองทําเปนหนังสือโดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่อางอิงประกอบดวย  
การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง เวนแตจะมีการสั่งใหทุเลาการบังคับตาม

มาตรา 56 วรรคหน่ึง  
มาตรา 45 ใหเจาหนาที่ตามมาตรา 44 วรรคหน่ึง พิจารณาคําอุทธรณและแจงผูอุทธรณโดยไมชักชา แต

ตองไม เกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ในกรณีที่เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ให
ดําเนินการ เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลาดังกลาวดวย  
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เพ่ือใหผูอุทธรณ คัดคาน โตแยง หรือผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับบริษัทจํากัดไมวาจะเปน
กรรมการบริษัท ผูถือหุน และผูเกี่ยวของอ่ืน ๆ  รวมถึงนายทะเบียนผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีรับจดทะเบียน
ไดทราบผลคําวินิจฉัยของกรมพัฒนาธุรกิจการคา คําพิพากษาของศาลในประเด็นปญหาเกี่ยวกับ
บริษัทจํากัด ท้ังในประเด็นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประเด็นตามกฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง และประเด็นตามระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจด
ทะเบียนหางหุนสวนบริษัท ผูขอรับการประเมินจึงไดรวบรวมคําวินิจฉัยของกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คําพิพากษาฎีกาท่ีเกี่ยวของกับ
ปญหาขอขัดแยงเกี่ยวกับบริษัทและการพิจารณาวินิจฉัยของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทมานําเสนอ
เพื่อใหทุกฝายไดศึกษาเพื่อใชเปนกรณีศึกษาและเปนอุทาหรณกอนตัดสินใจจะดําเนินการใด ๆ และ
เพื่อใหการพิจารณาทําความเขาใจในคําวินิจฉัย หรือคําพิพากษาเปนไปโดยงายและสะดวก ผูขอรับ
การประเมินจึงไดนําบทกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองดังกลาวอางอิงประกอบคําวินิจฉัยหรือคํา
พิพากษานั้น ๆ  รวมถึงสอดแทรกขอคิดความเห็นของผูขอรับการประเมินประกอบดวยไวดวย ท้ังนี้ 
ตัวอยางคําวินิจฉัยดังกลาวเปนตัวอยางท่ีมีการอุทธรณ คัดคานโตแยงบอย ซ่ึงไดแยกตามประเภท
ของคําวินิจฉัยเปนกลุมของเร่ือง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
(ตอเชิงอรรถที่  10 หนา 7) 

ถาเจาหนาที่ตามมาตรา 44 วรรคหน่ึง ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ใหเรงรายงาน 
ความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ใหผูมีอํานาจ
พิจารณา คําอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับรายงาน ถามีเหตุจําเปนไมอาจ
พิจารณาใหแลวเสร็จ ภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูมีอํานาจพิจารณาอทุธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบ  

กอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ใน การน้ีใหขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกินสามสิบวัน
นับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว  

เจาหนาที่ผูใดจะเปนผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามวรรคสองใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
บทบัญญัติมาตราน้ีไมใชกับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอื่น  
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1. คําวินิจฉัยของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 

1.1 กรณีกรรมการผูมีอํานาจและเปนผูถือหุนถึงแกกรรมไดทําพินัยกรรมไว แต
พินัยกรรมดังกลาวยังมีปญหาขอโตแยงเก่ียวกับมรดก ซ่ึงคดียังไมมีขอยุติบริษัทสามารถนํามติท่ี
ประชุมมาขอจดทะเบียนแกไขกรรมการและอํานาจกรรมการไดหรือไม 

คําวินิจฉัย :  ทรัพยมรดกในบริษัทของเจามรดกซ่ึงเปนหุนในบริษัทของเจา
มรดกผูตายท่ีผูตายไดทําพินัยกรรมไว แตพินัยกรรมดังมีปญหาขอโตแยงเกี่ยวกับการต้ังผูจัดการ
มรดก ซ่ึงทายาทนําคดีข้ึนสูศาลและอยูในระหวางการพิจารณาของศาลที่ยังไมมีขอยุติ กรณีที่บริษัท
มีการจัดประชุมและนํามติท่ีประชุมดังกลาวไปจดทะเบียนนายทะเบียนจึงไมอาจรับจดทะเบียนได 
(คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ท่ี พณ 0805.05 (1)/408 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2550)   
 

1.2 กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทเปนบุคคลลมละลายจะสามารถลงลายมือชื่อใน
คําขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมกรรมการบริษัทไดหรือไม 

คําวินิจฉัย : ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจด
ทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท พ.ศ.2538 ขอ 65 กําหนดใหคําขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมบริษัท
ตองลงช่ือโดยกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนบริษัทตามท่ีจดทะเบียนไวเดิม ซ่ึงอาจรวมถึงตองขาด
จากตําแหนงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา1154 เปนการพนจากตําแหนงโดยผล
ของกฎหมาย ซ่ึงมีผลใหกรรมการไมมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทอีกตอไป รวมท้ังมีผลผูกพัน
บุคคลภายนอกทันที แมจะยังไมมีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการก็ตาม ดังนั้น กรณีนี้
กรรมการไมมีอํานาจลงช่ือในคําขอจดทะเบียนและไมสามารถนําระเบียบ ฯ  ขอ 65 มาใชได        
(คําวินิจฉัย แจงตามหนังสือท่ี พณ 0803.03/860 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2548) 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

มาตรา 1154 ถากรรมการคนใดลมละลาย หรือตกเปนผูไรความสามารถไซร ทานวากรรมการคนนั้นเปน
อันขาดจากตําแหนง 
 

1.3  การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอํานาจกรรมการ เม่ือมีผูมีสวนได
เสียยื่นหนังสือคัดคานการจดทะเบียนตอนายทะเบียน 

คําวินิจฉัย : การประชุมผูถือหุนเพื่อมีมติใหแกไขเปล่ียนแปลงกรรมการและ
อํานาจกรรมการ เม่ือไดนัดเรียกประชุมรวมท้ังไดลงมติถูกตองตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยและขอบังคับของบริษัทและยื่นคําขอและเอกสารประกอบครบถวนถูกตองตามระเบียบ
สํานักทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยหางหุนสวนบริษัท พ.ศ.2549 แลว หากคําคัดคานไมมี
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ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยหางหุนสวนบริษัท พ.ศ. 2549 
ขอ 74 คําขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมกรรมการและหรืออํานาจกรรมการซึ่งมิไดเปนไปตาม ขอ 73            

วรรคแรกใหนายทะเบียนปฏิเสธการรับจดทะเบียน เวนแตคําขอจดทะเบียนไดลงช่ือโดยกรรมการผูมีอํานาจซึ่ง
ไดรับการแตงต้ังโดยมติที่ประชุมผูถือหุน หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และมีหลักฐานประกอบคําขอจด
ทะเบียนดังตอไปน้ี แลวแตกรณี 
                                                                                   ฯลฯ 

(2)  การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งคณะกรรมการเปนผูจัดเรียกประชุมโดย
มิไดมีผูถือหุนรองขอ ใหผูขอจดทะเบียนแนบหลักฐานดังตอไปน้ีประกอบคําขอจดทะเบียนดวย 

ก. สําเนาหนังสือบอกกลาวนัดประชุมคณะกรรมการพรอมดวยหลักฐานการสงคําบอกกลาว
นัดประชุมน้ันไปยงักรรมการทุกคนหรือหลักฐานที่ไดรับทราบการนัดประชุมของกรรมการทุกคน 

ข. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีปรากฏมติใหเรียกนัดประชุมใหญผูถือหุนเพ่ือ
พิจารณาเรื่องกรรมการและหรืออํานาจกรรมการ 

ค. สําเนาบัญชีรายช่ือซึ่งปรากฏลายมือช่ือกรรมการท่ีไดเขาประชุมคณะกรรมการ 
ง. สําเนาหนังสือบอกกลาวนัดประชุมใหญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาเรื่องกรรมการและหรืออํานาจ

กรรมการพรอมดวยหลักฐานการสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมน้ันไปยังผูถือหุนทุกคน หรือหลักฐานที่
รับทราบการนัดประชุมใหญผูถือหุน หรือหนังสือพิมพที่ลงโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมใหญผูถือหุนแลวแต
กรณี 

จ. สําเนารายงานการประชุมใหญผูถือหุนที่ปรากฏมติการแตงต้ังกรรมการและหรือกําหนด
อํานาจกรรมการใหมตามท่ีขอจดทะเบียน และ 

ฉ. สําเนาบัญชีรายช่ือที่ปรากฏลายมือช่ือผูถือหุนที่ไดเขาประชุมใหญผ็ถือหุน  
 

ขอ 75 ถานายทะเบียนไดรับคําขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมกรรมการและหรืออํานาจกรรมการใดที่มิไดลง
ช่ือโดยกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนบริษัทตามที่ไดจดทะเบียนไวเดิมตามขอ 73 วรรคแรก ใหนายทะเบียนมี
หนังสือลงทะเบียนไปรษณียตอบรับแจงรายละเอียดเก่ียวกับการขอจดทะเบียนน้ันไปยังกรรมการผูมีอํานาจทํา
การแทนบริษัทตามท่ีจดทะเบียนไวเดิมและหรือกรรมการผูที่ถูกจดทะเบียนใหออกจากตําแหนงดวยทุกครั้ง ทั้งน้ี
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําขอดังกลาว 

ถากรรมการที่นายทะเบียนไดมีหนังสือแจงใหทราบตามความในวรรคแรกมิไดมีหนังสือคัดคานตอนาย
ทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ลงในหนังสือแจง หรือไมไดมีกรรมการหรือผูถือหุนอื่นคัดคานไวกอน หรือ
กรณีคัดคานแตคําคัดคานน้ันไมเก่ียวของกับเรื่องที่ขอจดทะเบียนหรือคําคัดคานน้ันฟงไมขึ้น และในระหวาง
พิจารณาไมปรากฏแกนายทะเบียนวาศาลไดมีคําสั่งหามมิใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนเปนการช่ัวคราวหรือมี
คําสั่งศาลในทํานองเดียวกัน ก็ใหนายทะเบียนพิจารณาคําขอจดทะเบียนตอไป 
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           ในกรณีที่ขอเท็จจริงของคูกรณีทั้งสองฝายไมมีหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะวินิจฉัยไดวาฝายใดดําเนินการ
ถูกตอง ใหนายทะเบียนรอคําวินิจฉัยในประเด็นดังกลาวจากคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล 

 
1.4 กรรมการแตงตั้งตามคําพิพากษาของศาลเรียกประชุมผูถือหุนแตองคประชุม

ไมครบจึงไมสามารถจัดประชุมได กรรมการจึงไดนัดเรียกประชุมผูถือหุนอีกคร้ังตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1179 วรรคสอง  ตองครบองคประชุมหรือไม 

คําวินิจฉัย : การประชุมผูถือหุนไดดําเนินการเรียกประชุมโดยกรรมการแตไม
สามารถดําเนินการประชุมไดเนื่องจากองคประชุมไมครบตามท่ีกําหนดในขอบังคับของบริษัท 
(บริษัทมีอํานาจท่ีจะจัดทําขอบังคับกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญของบริษัทและถือเอาขอบังคับ
แทนกฎหมายได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา1177) เม่ือองคประชุมไมครบจึง
จําตองมีการนัดเรียกประชุมใหมอีกคร้ัง (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา1178 และ 
มาตรา 1179) แมการประชุมในคร้ังหลังจะมี  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมจํานวน 2 
คน นับจํานวนหุนได 199,960 หุน จากจํานวนท้ังส้ิน 600,000 หุน ถือเปนองคประชุมท่ีสามารถ
ปรึกษาหารือในการจัดการของบริษัทได เนื่องจากในการประชุมคร้ังหลังไมใชการประชุมท่ีเรียก
นัดเพราะผูถือหุนรองขอจึงไมบังคับวาตองครบเปนองคประชุมและไมอยูในบังคับท่ีตองปฏิบัติ
ตามขอบังคับของบริษัทแตอยางใด (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1179 วรรคสอง)    
(คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ท่ี พณ 0606/050 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ  2544) 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 1177 วิธีด่ังบัญญัติไวในมาตราตอๆ ไปน้ี ทานใหใชบังคับแกการประชุมใหญ เวนแตจะมีขอบังคับ

ของบริษัทกําหนดไวเปนขอความขัดกัน 
มาตรา 1178 ในการประชุมใหญ ถาไมมีผูถือหุนมาเขาประชุมรวมกันแทนหุนไดถึงจํานวนหน่ึงในสี่แหง

ทุนของบริษัทเปนอยางนอยแลว ทานวาที่ประชุมอันน้ันจะปรึกษากิจการอันใดหาไดไม 
มาตรา 1179 การประชุมใหญเรียกนัดเวลาใด เมื่อลวงเวลานัดน้ันไปแลวถึงช่ัวโมงหน่ึง จํานวนผูถือหุนซึ่ง

มาเขาประชุมยังไมครบถวนเปนองคประชุมด่ังบัญญัติไวในมาตรา 1178  น้ันไซร หากวาการประชุมใหญน้ันได
เรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ ทานใหเลิกประชุม  

ถาการประชุมใหญน้ันมิใชชนิดซึ่งเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอไซรทานใหเรียกนัดใหมอีกคราวหน่ึง
ภายในสิบสี่วันและการประชุมใหญครั้งหลังนี้ ทานไมบังคับวาจําตองครบองคประชุมการประชุมครั้งหลังน้ี 
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1.5 การสงหนังสือนัดประชุมใหญท่ีมิไดสงหนังสือนัดไปยังท่ีอยูของผูถือหุนท่ี
ปรากฏในทะเบียนของบริษัทและผูถือหุนไมไดรับทราบ เปนการประชุมโดยชอบดวยกฎหมาย
หรือไม 

คําวินิจฉัย : การนัดประชุมใหญท่ีไมไดสงหนังสือนัดไปยังท่ีอยูของผูถือหุนท่ี
ปรากฏในทะเบียนของบริษัทและผูถือหุนไมไดรับทราบเปนการนัดเรียกประชุมโดยไมชอบดวย
กฎหมายตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1195 และ ตามคําพิพากษาฎีกาท่ี 
1137/2536 แตไมทําใหการประชุมและมติท่ีเกิดข้ึนเสียไปหรือตกเปนโมฆะจนกวาศาลจะมีคําส่ัง
หรือคําพิพากษาใหเพิกถอนมติของท่ีประชุม (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ท่ี พณ 0606/277 ลงวันท่ี 3 
เมษายน 2545) 

 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 1195 การประชุมใหญน้ันถาไดนัดเรียกหรือไดประชุมกัน หรือไดลงมติฝาฝนบทบัญญัติใน

ลักษณะน้ีก็ดี หรือฝาฝนขอบังคับของบริษัทก็ดี เมื่อกรรมการหรือผูถือหุนคนหน่ึงคนใดรองขึ้นแลว ใหศาลเพิก
ถอนมติของที่ประชุมใหญอันผิดระเบียบน้ันเสีย แตตองรองขอภายในกําหนดเดือนหน่ึงนับแตวันลงมติน้ัน 
 

1.6 กรรมการบริษัทไดถูกถอดถอนออกจากตําแหนงโดยมติของท่ีประชุมใหญผูถือ
หุนของบริษัทและบริษัทไดนําความนั้นมาจดทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการของบริษัทในภายหลัง 
การถอดถอนโดยมติดังกลาวจะมีผลใหบุคคลนั้นพนจากตําแหนงกรรมการของบริษัทเม่ือใด 

คําวินิจฉัย : กรณีท่ีกรรมการของบริษัทไดถูกถอดถอนออกจากตําแหนง
กรรมการโดยมติท่ีประชุมใหญผูถือหุนของบริษัท ซ่ึงไดประชุมและลงมติโดยชอบดวยกฎหมาย
และขอบังคับของบริษัท ยอมมีผลใหกรรมการท่ีถูกถอดถอนพนจากตําแหนงกรรมการบริษัทนับ
แตวันท่ีท่ีประชุมมีมติถอดถอน แตบริษัทจะยกข้ึนกลาวอางตอบุคคลภายนอกไดตอเม่ือไดนําความ
ไปจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แลว (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ท่ี พณ 
0803/169 ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2546) 
 

1.7 การเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 1174 วรรคสอง ท่ีกําหนดวาถาและกรรมการมิไดเรียกประชุมภายใน 30 วันนับแตวันยื่นคํา
รองนั้น หมายถึงกรรมการตองเรียกและจัดประชุมภายใน 30 วันดวยหรือไม 

คําวินิจฉัย : เม่ือผูถือหุนมีจํานวนหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในหาแหงจํานวน
หุนของบริษัทเขาช่ือกันทําหนังสือรองขอใหเรียกประชุมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 1173 กรรมการตองเรียกประชุมโดยพลันและจะตองจัดใหมีการประชุมข้ึนภายใน 30 วัน 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1174 สําหรับกรณีนี้ ถึงแมวากรรมการจะจัดประชุม
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 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 1173 การประชุมวิสามัญจะตองนัดเรียกใหมีขึ้นในเม่ือผูถือหุนมีจํานวนหุนรวมกันไมนอยกวา

หน่ึงในหาแหงจํานวนหุนของบริษัท ไดเขาช่ือกันทําหนังสือรองขอใหเรียกประชุมเชนน้ัน ในหนังสือรองขอน้ัน
ตองระบุวาประสงคใหเรียกประชุมเพ่ือการใด 

มาตรา 1174 เมื่อผูถือหุนยื่นคํารองขอใหเรียกประชุมวิสามัญด่ังไดกลาวมาในมาตรากอนน้ีแลว ให
กรรมการเรียกประชุมโดยพลัน 

ถาและกรรมการมิไดเรียกประชุมภายในสามสิบวันนับแตวันยื่นคํารองไซร ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเปนผูรอง 
หรือผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนด่ังบังคับไวน้ันจะเรียกประชุมเองก็ได  

 
1.8 การประชุมคณะกรรมการเพื่อเรียกนัดประชุมผูถือหุนบกพรอง มติท่ีประชุมผู 

ถือหุนมีผลใชบังคับไดหรือไม 
คําวินิจฉัย : แมการประชุมคณะกรรมการเพื่อเรียกนัดประชุมผูถือหุนจะ

บกพรองแตก็ไดมีการประชุมและมีมติแลว เม่ือไมมีผูใดรองขอใหศาลเพิกถอนถือวามติท่ีประชุม       
ผูถือหุนดังกลาวไมเสียไปยังคงมีผลบังคับไดตามนัยคําพิพากษาฎีกาท่ี 2564/2532 (คําวินิจฉัยแจง
ตามหนังสือ ท่ี พณ 0803/438 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2546) 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 2564/2532 
            คําวา  “กรรมการ” ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  1172 วรรคแรก  หมายถึง 
คณะกรรมการ มิไดหมายถึงกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคน เมื่อกรรมการคนใดเห็นควรจะเรียกประชุม
วิสามัญผูถือหุนก็ชอบท่ีจะนัดเรียกประชุมกรรมการเพ่ือพิจารณากันเสียกอน และมติของคณะกรรมการจะตอง
ถือเอาเสียงขางมากเปนใหญ เมื่อผูคัดคานเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิไดกระทําตามขั้นตอนดังกลาว การนัด
เรียกประชุมใหญ ตลอดจนการประชุมและการลงมติจึงเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยลักษณะหุนสวนและบริษัท แตก็หาทําใหการประชุมใหญและการลงมติที่ไดเกิดขึ้นจริงไมเปนการประชุม
ใหญและการลงมติตามกฎหมายไม ดังน้ันการรองขอใหศาลเพิกถอนมติที่ประชุมใหญดังกลาวจึงตองรองขอ
ภายในกําหนด 1 เดือน นับแตวันลงมติตามมาตรา 1195 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1172 กรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร  
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มาตรา 1195 การประชุมใหญน้ันถาไดนัดเรียกหรือไดประชุมกัน หรือไดลงมติฝาฝนบทบัญญัติใน
ลักษณะน้ีก็ดี หรือฝาฝนขอบังคับของบริษัทก็ดี เมื่อกรรมการหรือผูถือหุนคนหน่ึงคนใดรองขึ้นแลว ใหศาลเพิก
ถอนมติของที่ประชุมใหญอันผิดระเบียบน้ันเสีย แตตองรองขอภายในกําหนดเดือนหน่ึงนับแตวันลงมติน้ัน 

 
1.9 นายทะเบียนไดจดทะเบียนและคัดชื่อโจทกออกจากการเปนกรรมการบริษัท

ตามคําพิพากษาของศาล แตไมไดจดทะเบียนและคัดชื่อโจทกออกจากการเปนกรรมการผูมีอํานาจ
ของบริษัทโดยใหเหตุผลวาเกินคําพิพากษาของศาลโจทกไดมีหนังสือใหเจาหนาท่ีดําเนินการจด
ทะเบียนคัดชื่อโจทกออกจากการเปน กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทดวย นายทะเบียนตอง
ดําเนินการจดทะเบียนแกไขอํานาจกรรมการใหโจทกออกจากการเปนกรรมการผูมีอํานาจลงชื่อ
ผูกพันหรือไม 

คําวินิจฉัย : การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงตามคําพิพากษาของศาลควร
พิจารณาโดยเครงครัดมิใหเกินไปจากคําพิพากษาของศาล การจดทะเบียนโจทกออกจากกรรมการผู
มีอํานาจลงช่ือผูกพันบริษัท มีผลทํา ใหบริษัทไมมีผูมีอํานาจกระทําการแทน ซ่ึงจะขัดกับประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 70 ประกอบ มาตรา 1111 อยางไรก็ตามแมนายทะเบียนจะไมจด
ทะเบียนโจทกออกจากกรรมการผูมีอํานาจลงช่ือผูกพันบริษัทก็ตาม การออกจากกรรมการของ
โจทกมีผลทําใหบริษัทไมมีผูมีอํานาจกระทําการแทน จึงควรแจงใหบริษัทดําเนินการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงกรรมการผูมีอํานาจลงช่ือผูกพันบริษัท และเพื่อคุมครองประโยชนผูท่ีเกี่ยวของควร 
หมายเหตุไวในหนังสือรับรองของบริษัทใหทราบโดยท่ัวกันวา โจทกไมมีอํานาจลงช่ือผูกพัน
บริษัทเนื่องจากพนจากการเปนกรรมการของบริษัทตามคําพิพากษาของศาลแลว (คําวินิจฉัยแจง
ตามหนังสือ ท่ี พณ 0803/1115 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2547) 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 70 ภายในบังคับแหงบทบัญญัติมาตรากอนน้ี นิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาที่เหมือนบุคคลธรรมดา 
เวนเสียแตสิทธิและหนาที่ซึ่งวาโดยสภาพจะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทาน้ัน 
 

มาตรา 1111 เมื่อจํานวนเงินซึ่งวาไวในมาตรา 1110 ไดใชเสร็จแลว กรรมการตองไปขอจดทะเบียนบริษัท
น้ัน 

คําขอและขอความที่ลงในทะเบียนน้ัน ใหระบุรายการตามที่ไดตกลงกันในที่ประชุมต้ังบริษัท ด่ังตอไปน้ี 
คือ 

(1) จํานวนหุนทั้งสิ้นซึ่งไดมีผูเขาช่ือซื้อ หรือไดจัดออกใหแลว แยกใหปรากฏวา เปนชนิดหุนสามัญ
เทาใด หุนบุริมสิทธิเทาใด 

(2) จํานวนหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธ ิซึ่งออกใหเหมือนหน่ึงวาไดใชเต็มคาแลวหรือไดใชแต
บางสวนแลว นอกจากที่ใชเปนตัวเงิน และหุนที่ไดใชแตบางสวนน้ัน ใหบอกวาไดใชแลวเพียงใด 

(3) จํานวนเงินที่ไดใชแลวหุนละเทาใด 
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(4) จํานวนเงินที่ไดรับไวเปนคาหุนรวมทั้งสิ้นเทาใด 
(5) ช่ือ อาชีวะ และที่สํานักของกรรมการทุกคน 
(6) ถาใหกรรมการตางมีอํานาจจัดการของบริษัทไดโดยลําพังตัวใหแสดงอํานาจของกรรมการน้ันๆ วา

คนใดมีเพียงใด และบอกจํานวนหรือช่ือกรรมการซึ่งจะลงช่ือเปนสําคัญผูกพันบริษัทไดน้ันดวย 
(7) ถาต้ังบริษัทขึ้นช่ัวกาลกําหนดอันหน่ึง ใหบอกกาลกําหนดอันน้ันดวย 

การลงทะเบียนจะมีรายการอยางอื่นซึ่งกรรมการเห็นสมควรจะใหทราบแกประชาชนก็ลงได  
ในการขอจดทะเบียนน้ัน ถาไดทําขอบังคับของบริษัทไวประการใดบาง ตองสงสําเนาขอบังคับน้ันๆ ไป

ดวย กับทั้งสําเนารายงานการประชุมต้ังบริษัท หนังสือทั้งสองน้ีกรรมการตองลงลายมือช่ือรับรองคนหน่ึงเปน
อยางนอย  

ใหพนักงานทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสงมอบใหแกบริษัทฉบับหน่ึง 
 

1.10 ผูจัดการมรดกมีสิทธิรองขอใหคณะกรรมการของบริษัทจํากัดเรียกประชุม
วิสามัญผูถือหุนไดหรือไม ถาคณะกรรมการไมเรียกประชุมผูจัดการมรดกจะตองดําเนินการอยางไร 
และจะเปนผูเรียกประชุมเองไดหรือไม 

คําวินิจฉัย : ผูจัดการมรดกสามารถใชสิทธิในหุนของเจามรดก รองขอให
กรรมการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1173 ถา
กรรมการไมเรียกประชุมภายในสามสิบวันนับแตวันยื่นคํารองขอ ผูจัดการมรดกจะใชสิทธิในหุน
มรดกเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนตาม มาตรา 1174 วรรคสองได จะตองเปนกรณีท่ีมีเหตุอันจําเปน
เพื่อปกปองผลประโยชนของทายาท และตองเปนการปฏิบัติตามกฎหมายโดยสุจริต (คําวินิจฉัยแจง
ตามหนังสือท่ี พณ 0805.04/554 ลงวันท่ี 2 เมษายน 2550) 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

มาตรา 1173 การประชุมวิสามัญจะตองนัดเรียกใหมีขึ้นในเมื่อผูถือหุนมีจํานวนหุนรวมกันไมนอยกวา
หน่ึงในหาแหงจํานวนหุนของบริษัท ไดเขาช่ือกันทําหนังสือรองขอใหเรียกประชุมเชนน้ัน ในหนังสือรองขอน้ัน
ตองระบุวาประสงคใหเรียกประชุมเพ่ือการใด 

มาตรา 1174 เมื่อผูถือหุนยื่นคํารองขอใหเรียกประชุมวิสามัญด่ังไดกลาวมาในมาตรากอนน้ีแลว ให
กรรมการเรียกประชุมโดยพลัน 

ถาและกรรมการมิไดเรียกประชุมภายในสามสิบวันนับแตวันยื่นคํารองไซร ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเปนผูรอง 
หรือผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนด่ังบังคับไวน้ันจะเรียกประชุมเองก็ได 
 

1.11 กรณีท่ีบริษัทไมดําเนินการลงทะเบียนรับผูจัดการมรดกเปนผูถือหุน 
คําวินิจฉัย : กรณีท่ีบริษัทไมดําเนินการลงทะเบียนรับผูจัดการมรดกเปนผูถือ

หุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1132 ผูจัดการมรดกสามารถรองขอใหศาลมี
คําส่ังใหบริษัทปฏิบัติตามคํารองขอได 
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
มาตรา 1132 ในเหตุบางอยางเชนผูถือหุนตายก็ดี หรือลมละลายก็ดี อันเปนเหตุใหบุคคลอื่นเปนผูมีสิทธิจะ

ไดหุนขึ้นน้ัน หากวาบุคคลน้ันนําใบหุนมาเวนคืน เมื่อเปนวิสัยจะทําได ทั้งไดนําหลักฐานอันสมควรมาแสดงดวย
แลว ก็ใหบริษัทรับบุคคลน้ันลงทะเบียนเปนผูถือหุนสืบไป 
 

1.12 ในการจดทะเบียนนิติบุคคลการระบุสถานท่ีตั้งสํานักงาน นิติบุคคลจะตอง
เปนเจาของกรรมสิทธ์ิในสถานท่ีตั้งนั้นหรือไม และเปนไปตามกฎหมายใด 

คําวินิจฉัย : การระบุสถานท่ีตั้งของนิติบุคคลในการจดทะเบียนนิติบุคคล 
เปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 1148 ซ่ึงบัญญัติไวเฉพาะในสวนของบริษัทจํากัดวา บริษัทจํากัดตองมี
สํานักงานบอกดังกลาวมิไดมีขอกําหนดวาบริษัทจํากัดจะตองเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในสถานท่ีตั้ง
นั้น จึงอาจจะไดมีซ่ึงสิทธิในการใชสถานท่ีตั้งสํานักงานของบริษัทโดยการเชาหรือไดรับความ
ยินยอมจากเจาของกรรมสิทธ์ิได (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือท่ี พณ 0805.04/614 ลงวันท่ี 10 
เมษายน 2550) 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1148 บรรดาบริษัทจํากัด ตองมีสํานักงานบอกทะเบียนไวแหงหน่ึงซึ่งธุรการติดตอและคําบอก
กลาวทั้งปวงจะสงถึงบริษัทได ณ ที่น้ัน  

คําบอกกลาวสถานที่ต้ังแหงสํานักงานที่ไดบอกทะเบียนไวก็ดี หรือเปล่ียนยายสถานที่ก็ดี ใหสงแก             
นายทะเบียนบริษัทและใหนายทะเบียนจดขอความน้ันลงในทะเบียน  
 

1.13 การแตงตั้งผูชําระบัญชีและกําหนดอํานาจผูชําระบัญชีท่ีมิไดเปนไปตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและระเบียบสํานักสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวย
หางหุนสวนบริษัท พ.ศ. 2549 กําหนด 

คําวินิจฉัย : การแตงต้ังผูชําระบัญชีและกําหนดอํานาจผูชําระบัญชีตอง
เปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1251 เวนแตจะมีขอบังคับกําหนดไวเปนอยาง
อ่ืน หรือมีมติเปนเอกฉันทแตงต้ังใหผูอ่ืนนอกจากกรรมการเปนผูชําระบัญชีตามระเบียบสํานัก
สํานักสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยหางหุนสวนบริษัท พ.ศ. 2549 ขอ 80 กรณี
ดังกลาวท่ีประชุมมีมติแตงต้ังกรรมการเปนผูชําระบัญชีไมครบทุกคน และผูถือหุนไมไดเขาประชุม
ทุกคน จึงมีผลใหผูชําระบัญชีตองเปนไปตามมาตรา 1251 คือ กรรมการทุกคนตองเขาเปนผูชําระ
บัญชีและกําหนดอํานาจผูชําระบัญชีใหเปนไปตามอํานาจกรรมการเดิมกอนเลิกบริษัท ตาม มาตรา 
1252   (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือท่ี พณ 0805.05/1117 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2550)   
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1236  อันบริษัทจํากัดยอมเลิกกันดวยเหตุด่ังจะกลาวตอไปน้ี คือ 
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( 1) ถาในขอบังคับของบริษัทมีกําหนดกรณีอันใดเปนเหตุที่จะเลิกกัน เมื่อมีกรณีน้ัน 
(2) ถาบริษัทไดต้ังขึ้นไวเฉพาะกําหนดกาล ใดเมื่อสิ้นกําหนดกาลน้ัน 
(3) ถาบริษัทไดต้ังขึ้นเฉพาะเพ่ือทํากิจการอยางหน่ึงอยางใดแตอยางเดียว เมื่อเสร็จการน้ัน 
(4) เมื่อมีมติพิเศษใหเลิก  

มาตรา 1251 หางหุนสวนก็ดี บริษัทก็ดี ในเม่ือเลิกกันเพราะเหตุอื่นนอกจากลมละลาย หุนสวนผูจัดการ
หางหรือกรรมการของบริษัทยอมเขาเปนผูชําระบัญชี เวนไวแตขอสัญญาของหางหรือขอบังคับของบริษัทจะมี
กําหนดไวเปนสถานอื่น  

ถาไมมีผูชําระบัญชีด่ังวามาน้ี และเมื่อพนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นผูมีสวนไดเสียในการน้ีรองขอ ทานให
ศาลต้ังผูชําระบัญชี 

มาตรา 1252 หุนสวนผูจัดการ หรือกรรมการบริษัทมีอํานาจโดยตําแหนงเดิมฉันใด เมื่อเปนผูชําระบัญชีก็
ยังคงมีอํานาจอยูฉันน้ัน 
 

1.14  การกําหนดขอบังคับของบริษัทเร่ืองการมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขาประชุม 
แทนกรรมการบริษัท 

 คําวินิจฉัย : บริษัทจํากัดไมสามารถกําหนดขอบังคับใหบริษัทสามารถมอบ
ฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมแทนและใหนับเปนองคประชุมรวมทั้งออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมคณะกรรมการได (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือท่ี พณ 0805.0/1573 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2550)  

 

1.15 การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมกรรมการและอํานาจกรรมการ กรณีทําสัญญา 
ประนีประนอมยอมความและศาลไดมีคําพิพากษาตามยอมใหยกเลิกสัญญาซ้ือขายหุนและคูกรณี
มิไดติดใจรองขอใหเพิกถอนมติท่ีประชุมผูถือหุน 

คําวินิจฉัย : กรณีนี้แมวาคูสัญญาไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความและ
ศาลไดมีคําพิพากษาตามยอมใหยกเลิกสัญญาซ้ือขายหุน แตผลของการยกเลิกสัญญาดังกลาวยอมไม
กระทบถึงการโอนหุนซ่ึงเกิดข้ึนในหลังจากท่ีสัญญาซ้ือขายมีผลใชบังคับและเปนการโอนหุนท่ี
กระทําโดยถูกตอง คือ มีการทําสัญญาโอนหุนมีการจดแจงการโอนลงในสมุดทะเบียนผูถือหุน และ
สงสําเนาบัญชีรายช่ือผูถือหุนไปยังสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทเพื่อเปนหลักฐานทางทะเบียน 
จึงถือไดวาผูซ้ือและผูรับโอนไดเขามาเปนผูถือหุนแทนท่ีผูขายหรือผูโอนโดยชอบแลว เม่ือผูขาย
หรือผูโอนซ่ึงหมดสภาพการเปนผูถือหุนไดเรียกและจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนอีกท้ังยังรวมลงมติ
ในท่ีประชุมดวย การประชุมดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมายจึง ไมอาจรับจดทะเบียนได (คําวินิจฉัย
แจงตามหนังสือท่ี พณ 0805.05(1)/1116 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2550)   
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1.16 บริษัทจํากัดจะกําหนดในขอบังคับใหหุนสามัญมีสิทธิออกเสียงแตกตางกันได
หรือไม 

คําวินิจฉัย : ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1108 กําหนดใหท่ี
ประชุม  ตั้งบริษัทสามารถวางกําหนดจํานวนหุนของบริษัทไดเปนสอง ประเภท คือ หุนสามัญและ
หุนบุริมสิทธิซ่ึงสภาพและสิทธิของหุนแตละประเภทยอมแตกตางกันไป โดยกฎหมายบัญญัติให
อํานาจท่ีประชุมต้ังบริษัทสามารถกําหนดจํานวนหุนบุริมสิทธิท้ังกําหนดสภาพและบุริมสิทธิแหง
หุนนั้น ๆ วาเปนสถานใดเพียงใดถาหากจะมีหุนเชนนั้นในบริษัทตามมาตรา 1108(4) สวนหุน
สามัญยอมมีสิทธิตาง ๆ เทาเทียมกัน เชน สิทธิในการลงคะแนนลับใหนับวาผูถือหุนทุกคนมี
คะแนนเสียง เสียงหนึ่งตอหนึ่งหุนท่ีตนถือตาม มาตรา 1182 และสิทธิในการไดรับเงินปนผลตาม
สวนจํานวนซ่ึงผูถือหุนไดสงเงินแลวในหุนหนึ่งๆ ตาม มาตรา 1200 ซ่ึงหุนสามัญดังกลาวบริษัทจะ
กําหนดสิทธิใหแตกตางกันไมไดบริษัทจึงไมสามารถกําหนดขอบังคับดังกลาวได (คําวินิจฉัยแจง
ตามหนังสือ ท่ี พณ 0803/588 ลงวันท่ี 29 กรกฏาคม  2546) 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 1108 กิจการอันจะพึงทําในที่ประชุมต้ังบริษัทน้ัน คือ 

                                                   ฯลฯ 
(4) วางกําหนดจํานวนหุนบุริมสิทธิ ทั้งกําหนดสภาพและบุริมสิทธิแหงหุนน้ันๆ วาเปนสถานใด

เพียงใด ถาหากจะมีหุนเชนน้ันในบริษัท  
(5) วางกําหนดจํานวนหุนสามัญ หรือหุนบุริมสิทธิซึ่งออกใหเหมือนหน่ึงวาไดใชเต็มคาแลวหรือไดใช

แตบางสวนแลว เพราะใชใหดวยอยางอื่นนอกจากตัวเงิน และกําหนดวาเพียงใดซึ่งจะถือเอาเปนวาไดใชเงินแลว 
ถาหากจะมีหุนเชนน้ันในบริษัท 

ใหแถลงในที่ประชุมโดยเฉพาะวา ซึ่งจะออกหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิใหเหมือนหน่ึงวาไดใชเงิน
แลวเชนน้ัน เพ่ือแทนคุณแรงงานหรือตอบแทนทรัพยสินอยางใด ใหพรรณนาจงชัดเจนทุกประการ 

มาตรา 1182 ในการลงคะแนนโดยวิธีชูมือน้ัน ทานใหนับวาผูถือหุนทุกคนที่มาประชุมเองหรือมอบฉันทะ
ใหผูอื่นมาประชุมแทนมีเสียงหน่ึงเปนคะแนน แตในการลงคะแนนลับ ทานใหนับวาผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียง 
เสียงหน่ึงตอหุนหน่ึงที่ตนถือ  

มาตรา 1200 การแจกเงินปนผลน้ัน ตองคิดตามสวนจํานวนซึ่งผูถือหุนไดสงเงินแลวในหุนหน่ึงๆ เวนแตจะ
ไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นในเรื่องหุนบุริมสิทธิ 
 

1.17 บริษัทจํากัดจะจายเงินปนผลดวยการออกหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนโดยใช         
มติพิเศษในการประชุมผูถือหุนหรือตั้งขอบังคับขึ้นใหมเพื่อใหผูถือหุนมีมติพิเศษกรณีดังกลาว 
สามารถทําไดหรือไม 



19 
 

คําวินิจฉัย : ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1200 – 1205 
บัญญัติข้ึนเพื่อคุมครองสิทธิของผูถือหุนทุกคนในอันท่ีจะไดรับเงินปนผลตามจํานวนที่ผูถือหุนได
สงเงินแลวในหุนหนึ่งๆ ซ่ึงเงินปนผลเปนผลประโยชนท่ีบริษัทตองจายใหแกผูถือหุนของบริษัท
เปนเงินเทานั้น และผูถือหุนยอมมีสิทธิไดรับเงินปนผลดังกลาว ดังนั้นบริษัทจึงไมสามารถจายเงิน
ปนผลดวยการออกหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของบริษัทได (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ท่ี พณ 
0803/595 ลงวันท่ี 30 กรกฏาคม 2546) 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1200 การแจกเงินปนผลน้ัน ตองคิดตามสวนจํานวนซึ่งผูถือหุนไดสงเงินแลวในหุนหน่ึงๆ เวนแต
จะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นในเรื่องหุนบุริมสิทธิ 

มาตรา 1201 หามมิใหประกาศอนุญาตเงินปนผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมใหญ กรรมการอาจจายเงิน
ปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งเปนคราว ในเมื่อปรากฎแกกรรมการวาบริษัทมีกําไรสมควรพอที่จะ
ทําเชาน้ันได  

หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ถาหากบริษัทขาดทุน หามมิใหจายเงินปนผล
จนกวาจะไดแกไขใหหายขาดทุนเชนน้ัน 

มาตรา1202 ทุกคราวที่แจกเงินปนผล บริษัทตองจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองอยางนอยหน่ึงในยี่สิบสวน
ของจํานวนผลกําไรซึ่งบริษัททํามาหาไดจากกิจการของบริษัท จนกวาทุนสํารองน้ันจะมีจํานวนถึงหน่ึงในสิบของ
จํานวนทุนของบริษัทหรือมากกวาน้ัน แลวแตจะไดตกลงกําหนดไวในขอบังคับของบริษัท  

ถาไดออกหุนโดยคิดเอาราคาเกินกวาที่ปรากฏในใบหุนเทาใด จํานวนที่คิดเกินน้ีทานใหบวกทบเขาในทุน
สํารองจนกวาทุนสํารองจะมีจํานวนเทาถึงที่กําหนดไวในวรรคกอน 

มาตรา 1203 ถาจายเงินปนผลไปโดยฝาฝนความในมาตราท้ังสองซึ่งกลาวมาไซร เจาหน้ีทั้งหลายของ
บริษัทชอบที่จะเรียกเอาเงินจํานวนซึ่งไดแจกไปคืนมายังบริษัทได แตวาถาผูถือหุนคนใดไดรับเงินปนผลไปแลว
โดยสุจริต ทานวาจะกลับบังคับใหเขาจําคืนน้ันหาไดไม 

มาตรา 1204  การบอกกลาววาจะปนผลอยางใดๆ อันไดอนุญาตใหจายน้ัน ทานใหโฆษณาใน
หนังสือพิมพแหงทองที่ฉบับหน่ึงสองครั้งเปนอยางนอย หรือมิฉะน้ันใหมีจดหมายบอกกลาวไปยังตัวผูถือหุน
บรรดาปรากฏช่ืออยูในทะเบียนผูถือหุนจงทุกคน (ปจจุบันมีการแกไขเปนใหบริษัทมีจดหมายบอกกลาวไปยังตัวผู
ถือหุนที่ปรากฏช่ืออยูในทะเบียนผูถือหุนทุกคน แตในกรณีที่บริษัทมีหุนชนิดที่มีใบหุนออกใหแกผูถือ ใหโฆษณา
ในหนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอยหน่ึงคราวดวย) 

มาตรา 1205 เงินปนผลน้ัน แมจะคางจายอยู ทานวาหาอาจจะคิดเอาดอกเบี้ยแกบริษัทไดไม 
 

1.18 บริษัทสามารถใชวีดีโอเทปเปนหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคําขอจด
ทะเบียนแกไขเพิ่มเติมกรรมการและอํานาจกรรมการของบริษัทไดหรือไม 

คําวินิจฉัย : ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจด
ทะเบียนหางหุนสวนบริษัท พ.ศ. 2538  ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 1019 แหง 
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 1019 ถาคําขอจดทะเบียนหรือเอกสารซ่ึงตองจดทะเบียนไมมีรายการบริบูรณตามที่บังคับไวใน

ลักษณะน้ี วาใหจดแจงก็ดี หรือถารายการอันใดซึ่งจะแจงในคําขอหรือในเอกสารน้ันขัดกับกฎหมายก็ดี หรือถา
เอกสารใดซึ่งกําหนดไววาใหสงดวยกันกับคําขอจดทะเบียนยังขาดอยูมิไดสงใหครบก็ดี หรือถาไมปฏิบัติตาม
เง่ือนไขขออื่นซึ่งกฎหมายบังคับไวก็ดี นายทะเบียนจะไมยอมรับจดทะเบียนก็ได จนกวาคําขอจดทะเบียนหรือ
เอกสารน้ันจะไดทําใหบริบูรณหรือแกไขใหถูกตอง หรือไดสงเอกสารซึ่งกําหนดไวน้ันครบทุกสิ่งอันหรือได
ปฏิบัติตามเง่ือนไขขอน้ันแลว 

 

1.19 บริษัทสามารถกําหนดขอบังคับวาในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการ
สามารถมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมกรรมการแทนและผูรับมอบฉันทะใหนับเปนองคประชุม 
รวมท้ังมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดหรือไม 

คําวินิจฉัย : บุคคลท่ีจะไดรับเลือกใหเปนกรรมการของบริษัทยอมตองเปนผู
ท่ีไดรับความไววางใจจากบรรดาผูถือหุนของบริษัท โดยคํานึงถึงความรูความสามารถความซ่ือสัตย
สุจริตซ่ึงเปนคุณสมบัติเฉพาะตัวของบุคคลนั้น การเปนกรรมการจึงเปนเร่ืองเฉพาะตัวที่จะตอง
ปฏิบัติหนาท่ีดวยตนเอง ไมอาจมอบหมายใหบุคคลอ่ืนกระทําการในฐานะเปนกรรมการของบริษัท
แทนตนได บริษัทจึงไมสามารถกําหนดขอบังคับของบริษัทตามท่ีหารือได (คําวินิจฉัยแจงตาม
หนังสือ ท่ี พณ 0803/0767 ลงวันท่ี 6 กันยายน 2547) 

 
1.20 การลาออกจากตําแหนงกรรมการของบริษัทมีผลเมื่อใด 

คําวินิจฉัย : การลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทมีผลเม่ือกรรมการไดยื่น
ใบลาออกตอบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1167 ประกอบกับ มาตรา 826 
และมาตรา 827 แตท้ังนี้การลาออกยังไมมีผลผูกพันบุคคลภายนอกจนกวาบริษัท ไดจดทะเบียน
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 826 อันสัญญาตัวแทนยอมระงับสิ้นไปดวยการถอนตัวแทน หรือดวยตัวการถอนตัวแทน หรือดวย

ตัวแทนบอกเลิกเปนตัวแทน 
 

มาตรา 827 ตัวการจะถอนตัวแทน และตัวแทนจะบอกเลิกเปนตัวแทนเสียในเวลาใด ๆ ก็ไดทุกเมื่อ 
 

มาตรา 1167 ความเก่ียวพันกันในระหวางกรรมการและบริษัทและบุคคลภายนอกน้ัน ทานใหบังคับตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ี วาดวยตัวแทน 
 

1.21  กรณีมีการเลิกบริษัทจํากัดเพราะเหตุอ่ืนนอกจากลมละลายบุคคลใดจะเปนผู
ชําระบัญชีและตองดําเนินการอยางไร 

คําวินิจฉัย : ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1251 กําหนดให
บริษัทจํากัดเม่ือเลิกกันเพราะเหตุอ่ืนนอกจากลมละลาย กรรมการของบริษัทยอมเขาเปนผูชําระ
บัญชี เวนไวแตขอบังคับของบริษัทจะมีกําหนดไวเปนอยางอ่ืน กรรมการทุกคนของบริษัทยอมเขา
เปนผูชําระบัญชีโดยไมตองไดรับการแตงต้ังจากท่ีประชุมผูถือหุน และกรณี มาตรา 1256 ประกอบ
กับ มาตรา 1257 กําหนดใหท่ีประชุมใหญรับรองใหกรรมการบริษัทคงเปนผูชําระบัญชีตอไปหรือ
เลือกตั้งผูชําระบัญชีใหมข้ึนแทนท่ีผูชําระบัญชีของบริษัทท่ีตั้งจากกรรมการบริษัทตาม มาตรา 1251 
ในการจดทะเบียนเลิกบริษัทตาม มาตรา 1254 หากบริษัทมีผูชําระบัญชีหลายคน ผูชําระบัญชีทุกคน
ตองลงลายมือช่ือในแบบการจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.2) สวนในแบบคําขอจดทะเบียนเลิกและ
ชําระบัญชี(แบบ ลช.1) ใหผูชําระบัญชีคนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปนผูลงลายมือช่ือ ท้ังนี้การทํานติิ
กรรมใดๆ ของผูชําระบัญชีอันเกี่ยวเนื่องกับการชําระบัญชีตองเปนไปตามอํานาจกรรมการเดิม ของ
บริษัทตาม มาตรา 1252 ภายหลังจากที่บริษัทไดเลิกกันแลวหากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทไดลง
มติกําหนดอํานาจของผูชําระบัญชียอมตองเปนไปตามมติของท่ีประชุมและตองนําความมาจด
ทะเบียนภายใน 14 วันนับแตวันท่ีลงมติตาม มาตรา 1262 (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ท่ี พณ 
0803/967 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2546) 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1251 หางหุนสวนก็ดี บริษัทก็ดี ในเม่ือเลิกกันเพราะเหตุอื่นนอกจากลมละลาย หุนสวนผูจัดการ
หางหรือกรรมการของบริษัทยอมเขาเปนผูชําระบัญชี เวนไวแตขอสัญญาของหางหรือขอบังคับของบริษัทจะมี
กําหนดไวเปนสถานอื่น  

ถาไมมีผูชําระบัญชีด่ังวามาน้ี และเมื่อพนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นผูมีสวนไดเสียในการน้ีรองขอ ทานให
ศาลต้ังผูชําระบัญชี 
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 มาตรา 1252 หุนสวนผูจัดการ หรือกรรมการบริษัทมีอํานาจโดยตําแหนงเดิมฉันใด เมื่อเปนผูชําระบัญชีก็
ยังคงมีอํานาจอยูฉันน้ัน 

มาตรา 1254 การเลิกหุนสวนหรือบริษัทน้ัน ผูชําระบัญชีตองนําบอกใหจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต
วันที่เลิกกัน และในการน้ีตองระบุช่ือผูชําระบัญชีทุกๆ คนใหจดลงทะเบียนไวดวย  

 

1.22  บริษัทจํากัดมีความประสงคเปล่ียนชื่อบริษัทเปนอยางอ่ืนและเมื่อเปล่ียนชื่อ
แลวบริษัทท่ีมีชื่อใหมสามารถใชผลงานของบริษัทชื่อเดิมไดหรือไม 

คําวินิจฉัย : ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 69 กําหนดวา         
นิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาท่ีตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอ่ืนภายใน 
ขอบอํานาจหนาท่ีหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับ หรือตราสารจัดต้ัง แมช่ือ
บริษัทจะเปล่ียนแปลงไปก็ไมมีผลตอสิทธิและหนาท่ีของนิติบุคคลดังกลาว บริษัทท่ีมีช่ือใหมก็ยัง       
มีสิทธิใชผลงานของบริษัทช่ือเดิมได (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ท่ี พณ 0803/4825 ลงวันท่ี 16 
ธันวาคม 2546) 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 69 นิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาที่ตาง ๆ ตองตามบทบัญญัติทั้งปวงแหงกฎหมาย ภายในขอบวัตถุ

ที่ประสงคของตนด่ังมีกําหนดไวในขอบังคับ หรือตราสารจัดต้ัง 

 

1.23 การประชุมอนุมัติงบดุลบริษัทจํา กัดไดจัดประชุมสามัญประจําปไปแลว แตมี
เหตุจําเปนไมสามารถนําเสนองบดุลเพื่ออนุมัติในการประชุมคร้ังนั้นได ตอมาบริษัทไดมีการ
ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติงบดุลดังกลาว การประชุมคร้ังหลังนี้เปนการประชุมประเภทใด 

คําวินิจฉัย : การประชุมผูถือหุนคร้ังหลังเพื่ออนุมัติงบดุล ซ่ึงตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1214 กําหนดใหงบดุลยื่นตอท่ีประชุมสามัญ ดังนั้น การประชุม
คร้ังหลังนี้จึงเปนการประชุมสามัญ (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ท่ี พณ 0803/0136 ลงวันท่ี 17 
กุมภาพันธ 2547) 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 1214 ผูสอบบัญชีตองทํารายงานวาดวยงบดุลและบัญชียื่นตอที่ประชุมสามัญ ผูสอบบัญชีตอง

แถลงในรายงานเชนน้ันดวยวาตนเห็นวางบดุลไดทําโดยถูกถวนควรฟงวาสําแดง ใหเห็นการงานของบริษัทที่
เปนอยูตามจริงและถูกตองหรือไม 

 
1.24 การสงคนืเงินทุนและสวนเกินมูลคาหุนบริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนลด

ทุนเพื่อคืนเงินทุนและเงินสวนเกินมูลคาหุนท่ีเหลือจากการสมทบเขาในทุนสํารองตามกฎหมายแลว 
ใหผูถือหุนไดหรือไม 
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คําวินิจฉัย :  ผูถือหุนมีสิทธิไดรับสวนแบงในทรัพยสินของบริษัทก็แตโดย
การรับเงินปนผล ซ่ึงจายจากเงินกําไรของบริษัท ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
1200 และมาตรา 1201 หรือไดรับคืนเงินทุนตามสวนท่ีลดลงกรณีบริษัทลดทุนจดทะเบียนและมี
เงินทุนเหลือเพียงพอ ตามมาตรา 1224 นอกจากน้ีจะมีสิทธิไดรับตอเมื่อมีการเลิกบริษัทและชําระ
บัญชีเสร็จส้ินแลว สําหรับเงินสวนเกินมูลคาหุนท่ีบริษัทไดมาจากการขายหุนในราคาสูงกวามูลคา
ของหุนท่ีจดทะเบียน ซึ่งไมใชเปนเงินทุนหรือผลกําไรจากการดําเนินกิจการของบริษัท ตราบใดท่ี
บริษัทยังไมเลิกกันเงินสวนเกินมูลคาหุนดังกลาวจึงมิใชทรัพยสินท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับจากบริษัท 
(คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ที่ พณ 0803/0178 ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2547)  
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1200 การแจกเงินปนผลน้ัน ตองคิดตามสวนจํานวนซึ่งผูถือหุนไดสงเงินแลวในหุนหน่ึงๆ เวนแต
จะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นในเรื่องหุนบุริมสิทธิ 

มาตรา 1201 หามมิใหประกาศอนุญาตเงินปนผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมใหญ กรรมการอาจจายเงิน
ปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งเปนคราว ในเมื่อปรากฎแกกรรมการวาบริษัทมีกําไรสมควรพอที่จะ
ทําเชาน้ันได  

หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ถาหากบริษัทขาดทุน หามมิใหจายเงินปนผล
จนกวาจะไดแกไขใหหายขาดทุนเชนน้ัน 

มาตรา 1224 บริษัทจํากัดจะลดทุนของบริษัทลงดวยลดมูลคาแตละหุนใหตํ่าลงหรือลดจํานวนหุนให
นอยลงโดยมติพิเศษของประชุมผูถือหุนก็ได  

 
1.25 การพนจากการเปนผูมีอํานาจลงชื่อผูกพันบริษัทหรือหางหุนสวนจะกระทํา

ไดโดยวิธีใดบางและสามารถตรวจสอบไดจากเอกสารหรือหลักฐานใด 
คําวินิจฉัย : กรรมการหรือหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจลงช่ือผูกพันบริษัทหรือ

หางหุนสวนจะพนจากการมีอํานาจดังกลาวโดยการบอกเลิกการเปนกรรมการหรือหุนสวนผูจัดการ
ซ่ึงมีผลทันทีเม่ือไดแสดงเจตนาแกบริษัทหรือหุนสวนอ่ืน แตจะมีผลผูกพันบุคคลภายนอกเม่ือไดมี
การจดทะเบียนตอนายทะเบียนหุนสวนบริษัทแลวหรืออีกวิธีหนึ่งโดยการจดทะเบียนเปล่ียนแปลง
กรรมการผูมีอํานาจลงช่ือผูกพันบริษัทตามมติของท่ีประชุมผูถือหุนเอกสารหลักฐานท่ีสามารถใช
ตรวจสอบวากรรมการหรือหุนสวนผูจัดการไมมีอํานาจลงช่ือผูกพันบริษัทหรือหางหุนสวนไดแก 
หลักฐานท่ีแสดงการลาออกตอบริษัทหรือหุนสวนอ่ืน และในกรณีท่ีมีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลง
แลว สามารถตรวจสอบการเปนกรรมการผูมีอํานาจลงช่ือผูกพันบริษัทหรือหุนสวนผูจัดการไดจาก
หนังสือรับรองรายการจดทะเบียนท่ีออกโดยสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท (คําวินิจฉัยแจงตาม
หนังสือ ท่ี พณ 0803/1219 ลงวันท่ี 19 เมษายน 2547) 
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1.26 วันท่ีนิติบุคคลมีอํานาจกระทําการในนามของหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นเร่ิม
เม่ือใด 

คําวินิจฉัย : หางหุนสวนหรือบริษัทเม่ือไดจดทะเบียนตามขั้นตอนของ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว ยอมถือวาเปนนิติบุคคลและมีสิทธิหนาท่ีความรับผิดชอบ
แยกตางหากจากผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุน หางหุนสวนหรือบริษัทจึงมีสภาพเปนนิติบุคคลและมี
อํานาจทํานิติกรรมไดตั้งแตวันท่ีจดทะเบียนจัดต้ังเปนตนไป (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือท่ี พณ 
0803/0533 ลงวันท่ี 5 กรกฏาคม 2547) 
 

1.27 การเสนอขายหุนท่ีออกใหมจากการเพิ่มทุนของบริษัทจํากัด มีขั้นตอน
วิธีดําเนินการอยางไร 

คําวินิจฉัย : บริษัทตองดําเนินการตาม มาตรา 1222 แหง ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย โดยเสนอขายหุนท่ีออกใหมใหแกผูถือหุนเดิมท้ังหลายตามสวนท่ีถืออยู เม่ือพน
กําหนดเวลาในการเสนอซ้ือหรือผูถือหุนปฏิเสธไมรับซ้ือหุน กรรมการมีสิทธิขายหุนใหแกผูถือหุน
รายอ่ืนหรือจะรับซ้ือไวเองก็ได แตจะเสนอขายใหบุคคลภายนอกไมได ซ่ึงเปนไปตามหลักการของ 
มาตรา 1102 ท่ีหามมิใหช้ีชวนประชาชนใหซ้ือหุน หากกรรมการหรือผูถือหุนเดิมไมรับซ้ือหุน
ดังกลาว บริษัทยอมไมสามารถจดทะเบียนเพิ่มทุนได (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ท่ี พณ 0803/0589 
ลงวันท่ี 21 กรกฏคม 2547) 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 1102 หามมิใหช้ีชวนประชาชนใหซื้อหุน 

มาตรา 1222 บรรดาหุนที่ออกใหมน้ัน ตองเสนอใหแกผูถือหุนทั้งหลายตามสวนจํานวนหุนซึ่งเขาถืออยู  
คําเสนอเชนน้ี ตองทําเปนหนังสือบอกกลาวไปยังผูถือหุนทุกๆ คนระบุจํานวนหุนใหทราบวาผูน้ันชอบที่

จะซื้อไดก่ีหุน และใหกําหนดวันวาถาพนวันน้ันไปมิไดมคีําสนองมาแลวจะถือวาเปนอันไมรับซื้อ  
เมื่อวันที่กําหนดลวงไปแลวก็ดี หรือผูถือหุนไดบอกมาวาไมรับซื้อหุนน้ันก็ดีกรรมการจะเอาหุนเชนน้ัน

ขายใหแกผูถือหุนคนอื่นหรือจะรับซื้อไวเองก็ได 
 

1.28  การออกจากการเปนหุนสวนจํากัดความรับผิดตองดําเนินการอยางไร 
คําวินิจฉัย : การออกจากการเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดของหาง

หุนสวนจํากัดตองมีการตกลงรวมกันระหวางผูเปนหุนสวนทุกคนใหผูเปนหุนสวนท่ีมีความ
ประสงคจะออกจากการเปนหุนสวนออกจากการเปนหุนสวนไดและหุนสวนผูจัดการตองนําความ
ดังกลาวไปจดทะเบียนเปล่ียนแปลงผูเปนหุนสวน จึงจะทําใหการลาออกมีผลตอบุคคลทั่วไป (คํา
วินิจฉัยแจงตามหนังสือ ท่ี พณ 0803/0876 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2547) 
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1.29 การขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียนนายทะเบียนตองดําเนินการจดทะเบียน
แกไขอํานาจกรรมการให จ.ออกจากการเปนกรรมการผูมีอํานาจลงชื่อผูกพันหรือไม บริษัทท่ีถูกขีด
ชื่อออกจากทะเบียนเปนบริษัทรางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1246 ยังมีสภาพ
เปนนิติบุคคลอยูหรือไม และเจาหนี้ของบริษัทยังสามารถฟองบริษัทไดหรือไม 

คําวินิจฉัย : บริษัทท่ีถูกนายทะเบียนขีดช่ือออกจากทะเบียนเปนอันเลิกกัน
ตั้งแตลงประกาศแจงความในราชกิจจานุเบกษาตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
1246(5) และทําใหเจาหนี้ไมสามารถฟองบริษัทท่ีไมมีช่ืออยูในทะเบียนนั้นไดอยางไรก็ตาม เจาหนี้
ของบริษัทท่ีตองเสียหายและไมเปนธรรมเนื่องจากการขีดช่ือบริษัทของนายทะเบียนดังกลาว
สามารถยื่นคํารองขอตอศาล เพื่อขอใหศาลส่ังให นายทะเบียนกลับจดช่ือบริษัทคืนเขาสูทะเบียนได
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1246(6) และเม่ือศาลส่ังและนายทะเบียนกลับจดช่ือ
บริษัทคืนสูทะเบียนแลวเจาหนี้ก็สามารถท่ีจะฟองบริษัทไดตอไป (คําวินิจฉัยตามหนังสือ ท่ี พณ 
0803/0118 ลงวันท่ี 31มกราคม 2548)  

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   
มาตรา 1246 (6) ถาบริษัท หรือผูถือหุน หรือเจาหน้ีใด ๆ ของบริษัทรูสึกวาตองเสียหายมิเปนธรรมเพราะ

การท่ีบริษัทถูกขีดช่ือจากทะเบียนน้ันไซร เมื่อบริษัทหรือผูถือหุนหรือเจาหน้ียื่นคํารองตอศาล และศาลพิจารณา
ไดความเปนที่พอใจวา ในขณะที่ขีดช่ือบริษัทจากทะเบียนน้ันบริษัทยังทําการคาขายหรือยังประกอบการงานอยูก็
ดี หรือมิฉะน้ันเห็นเปนการยุติธรรมในการท่ีจะใหบริษัทไดกลับคืนสูทะเบียนก็ดี ทานวาศาลจะสั่งใหจดช่ือบริษัท
คืนเขาสูทะเบียนก็ได และถาเชนน้ันทานใหถือวาบริษัทน้ันไดคงต้ังยืนยงตลอดมาเสมือนด่ังวามิไดมีการขีดช่ือ
ออกเลย อน่ึง ดวยคําสั่งอันน้ันศาลจะสั่งและวางขอกําหนดไวเปนประการใดๆ ตามที่เห็นเปนการยุติธรรมดวยก็
ได เพ่ือจัดใหบริษัทและบรรดาบุคคลอื่นๆ กลับคืนสูฐานเดิมเสมือนด่ังวาบริษัทน้ันมิไดถูกขีดช่ือออกจาก
ทะเบียนเลย 

 
1.30 บริษัทมีเงินทุนสํารองเกินกวาจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด บริษัทสามารถนํา

เงินทุนสํารองสวนท่ีเกินนี้มาใชจายเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนของบริษัทไดหรือไม หรือในกรณีท่ี
ขอบังคับของบริษัทกําหนด ใหกันเงินสํารองไวเกินกวาจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด บริษัทจะแกไข
ขอบังคับใหนําเงินทุนสํารองสวนท่ีเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนดมาใชตลอดจนนํามาจายปนผลใหแกผู
ถือหุนไดหรือไม 

คําวินิจฉัย : เม่ือบริษัทจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองแลวบริษัทตองคงทุน
สํารองไวจนกวาจะเลิกบริษัท แตท้ังนี้บริษัทสามารถนําเงินทุนสํารองดังกลาวไปใชจายในกิจการ
ของบริษัทไดเวนแตการนําไปจายเปนเงินปนผลใหแกผูถือหุนไมสามารถทําไดเนื่องจากเงินปนผล
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1.31 บริษัทมีเงินทุนสํารองครบตามท่ีกฎหมายกําหนด ตอมามีการลดทุนแลว

เงินทุนสํารองของบริษัทมีจํานวนเกินกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจะนําเงินทุนสํารอง
สวนท่ีเกินกวากฎหมายกําหนดมาใชเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนของบริษัท รวมถึงนํามาจายเปนเงินปนผล
แกผูถือหุนของบริษัทไดหรือไม 

คําวินิจฉัย : เม่ือบริษัทจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองแลวบริษัทตองคงทุน
สํารองไวจนกวาจะเลิกบริษทั แตท้ังนี้บริษัทสามารถนําเงินทุนสํารองดังกลาวไปใชจายในกิจการ
ของบริษัทไดเวนแตการนําไปจายเปนเงินปนผลใหแกผูถือหุนไมสามารถทําไดเนื่องจากเงินปนผล
กฎหมายกําหนดใหจายจากกําไรเทานั้น (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ท่ี พณ 0803.03/271 ลงวันท่ี 8 
มีนาคม 2548) 

 
1.32 การคืนเงินใหแกบริษัทท่ีจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีแลวการออกเช็คคืน

เงินหลักประกันใหแกบริษัทท่ีจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีแลวจะมีแนวทางแกไขอยางไร 
คําวินิจฉัย : บริษัทท่ีไดจดทะเบียนเลิกและจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี

แลวยอมถือเปนท่ีสุดแหงการชําระบัญชีรวมท้ังบริษัทยอมส้ินสภาพความเปนนิติบุคคลตาม
กฎหมายนับแตวันท่ีไดจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี หากผูชําระบัญชีเปนผูดําเนินการจดทะเบียน
เลิกและชําระบัญชีโดยบกพรองผิดพลาดเองและทําใหผูถือหุนเสียหาย ผูถือหุนนาจะสามารถฟองผู
ชําระบัญชีเปนคดีแพงในความผิดฐานละเมิดเพื่อชดใชคาเสียหายหรือผูถือหุนอาจจะฟองเพื่อให
ศาลพิพากษาใหเพิกถอนการจดทะเบียนชําระบัญชีท่ีไมถูกตองนั้น(มติท่ีประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษากฎหมายของกรม คร้ังท่ี 2/2548 เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2548 แจงตามหนังสือ ท่ี พณ 
0803/1056 ลงวันท่ี 18 เมษายน 2548) 

 

1.33 หามมิใหชี้ชวนประชาชนใหซ้ือหุนตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 1102 ท่ีหามมิใหชี้ชวนประชาชนใหซ้ือหุนเปนการหามเฉพาะบริษัทหรือหามผูถือหุนของ
บริษัทดวย 

คําวินิจฉัย : ตามบทบัญญัติของกฎหมายเปนการหามมิใหผูเร่ิมกอการจัดต้ัง
บริษัทและบริษัทช้ีชวนประชาชนใหเขาช่ือซ้ือหุนของบริษัทโดยไมไดบัญญัติใหนําเร่ืองดังกลาว
ไปใชกับกรณีการโอนหุนของผูถือหุนดวยแตกรณีท่ีผูถือหุนของบริษัทซ่ึงเปนเจาของหลักทรัพยจะ
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
มาตรา 1102 หามมิใหช้ีชวนประชาชนใหซื้อหุน 

 
1.34 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาท่ีมีอยูกอนการจดทะเบียนเลิกบริษัท ผูชําระ

บัญชีจะสามารถกระทําตามภาระผูกพันนั้นไดหรือไม 
คําวินิจฉัย : เม่ือบริษัทเลิกกันใหมีการชําระบัญชีและผูชําระบัญชีมีหนาท่ี

ชําระสะสางการงานของบริษัทใหเสร็จไปกับมีอํานาจดําเนินการกิจการของบริษัทตามความจําเปน
เพื่อใหเสร็จไปดวยดีตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1250 และ มาตรา 1259 ดังนั้น 
การที่บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาท่ีทําไวกอนเลิกบริษัทผูชําระบัญชีพึงปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ดังกลาว เพื่อมิใหบริษัทตองเสียหายและเพื่อชําระสะสางกิจการของบริษัทใหเสร็จส้ินไป (คํา
วินิจฉัยแจงตามหนังสือ ท่ี พณ 0803.03/1011 ลงวันท่ี 27 กันยายน 2548) 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา 1250 หนาที่ของผูชําระบัญชี คือชําระสะสางการงานของหางหุนสวนหรือบริษัทน้ันใหเสร็จไป 

กับจัดการใชหน้ีเงินและแจกจําหนายสินทรัพยของหางหุนสวนหรือบริษัทน้ัน 
มาตรา 1259 ผูชําระบัญชีทั้งหลายยอมมีอํานาจด่ังจะกลาวตอไป 

(1) แกตางวาตางในนามของหางหุนสวนหรือบริษัทในอรรถคดีพิพาทอันเปนแพงหรืออาญาทั้งปวง 
และทําประนีประนอมยอมความ 

(2) ดําเนินกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัทตามแตจําเปน เพ่ือการชําระสะสางกิจการใหเสร็จไป
ดวยดี 

(3) ขายทรัพยสินของหางหุนสวนหรือบริษัท 
(4) ทําการอยางอื่นๆ ตามแตจําเปน เพ่ือชําระบัญชีใหเสร็จไปดวยดี 

 
1.35  การประกอบกิจการลิซซ่ิงเขาขายเปนความผิดตามกฎหมายฉบับใดหรือไม 

คําวินิจฉัย : ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการจดทะเบียนบริษัทจํากัด มีเฉพาะ
ประเด็นการประกอบกิจการตามวัตถุประสงคของบริษัท ซ่ึงจากการตรวจสอบปรากฏวาบริษัทไดมี
การจดทะเบียนวัตถุท่ีประสงคในเร่ือง “การใหกูยืมเงินหรือใหเครดิตดวยวิธีการอยางอ่ืนโดยจะมี
หลักประกันหรือไมก็ตาม” และ “การใหบริการซ้ือขายสินคาดวยเงินผอน ใหบริการสินเช่ือ
ใหบริการแบบแฟคเตอร่ิงและใหบริการแบบลิซซ่ิง” ซ่ึงแมบริษัทจะมีการประกอบกิจการนอกขอบ
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1.36 การขอใหนายทะเบียนหุนสวนบริษัทระงับการจําหนายจายโอนหรือทําการ
กอใหเกิดภาระผูกพันใดๆ อันเก่ียวกับหุนของบริษัทเจาพนักงานบังคับคดีไดแจงการยึดหุนของ
บริษัทตามคดีของศาลแพง และขอใหนายทะเบียนหุนสวนบริษัทระงับการจําหนายจายโอนหรือทํา
การกอใหเกิดภาระผูกพันใด ๆ อันเก่ียวกับหุนไดหรือไม 

คําวินิจฉัย : นายทะเบียนไมมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะดําเนินการระงับ
การจําหนายจายโอน หรือระงับการทําการกอใหเกิดภาระผูกพันใด ๆ อันเกี่ยวกับหุนของบริษัทท่ี
เจาพนักงานบังคับคดีไดแจงการยึดหุนตามคําส่ังของศาลได เนื่องจากการเปล่ียนแปลงใดๆ เกี่ยวกับ
หุนและผูถือหุนเปนเร่ืองระหวางผูถือหุนและบริษัทท่ีจะตองดําเนินการกันเอง สวนบัญชีรายช่ือผู
ถือหุนท่ีนายทะเบียนเก็บรักษาไวท่ีสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทเปนเพียงสําเนาบัญชีรายช่ือผูท่ี
ยังคงเปนผูถือหุนอยูท้ังหมดในเวลาประชุมสามัญ ซ่ึงกรรมการบริษัทมีหนาท่ีจัดสงใหนายทะเบียน
เปนหลักฐานอยางนอยปละคร้ังตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1139 เพื่อใหผูถือหุน
หรือบุคคลท่ัวไป สามารถตรวจสอบหรือคัดสําเนาไดเทานั้น (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ท่ี พณ 
0803.04/1043 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2548) 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1139 สมุดทะเบียนผูถือหุนเริ่มแตวันจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหรักษาไว ณ สํานักงานของบริษัท
แหงที่ไดบอกทะเบียนไว สมุดทะเบียนน้ีใหเปดใหแกผูถือหุนทั้งหลายดูไดในระหวางเวลาทําการโดยไมเรียก
คาธรรมเนียมอยางหน่ึงอยางใด แตกรรมการจะจํากัดเวลาลงไวอยางไรพอสมควรก็ได หากไมนอยกวาวันละสอง
ช่ัวโมง 

ใหเปนหนาที่ของกรรมการท่ีจะสงสําเนาบัญชีรายช่ือผูที่ยังคงเปนผูถือหุนอยูทั้งหมดในเวลาท่ีประชุม 
และรายช่ือผูที่ขาดจากเปนผูถือหุนจําเดิมแตวันประชุมสามัญครั้งที่แลวมาน้ัน ไปยังนายทะเบียนอยางนอยปละ
ครั้ง และมิใหชากวาวันที่สิบสี่นับแตการประชุมสามัญบัญชีรายช่ือน้ีใหมีรายการบรรดาที่ระบุไวในมาตรากอน
น้ันทุกประการ 
 

1.37 เจาหนี้มีหนังสือถึงนายทะเบียนคัดคานการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี 
แตเจาหนาท่ีมิไดหมายเหตุ การคัดคานไวเนื่องจากมิใชเปนหนี้คางชําระภาษีหรือคาฤชาธรรมเนียม 
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คําวินิจฉัย : เม่ือเจาหนี้มีหนังสือคัดคานการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี
และเจาหนาท่ีไมไดหมายเหตุการคัดคานไวเนื่องจากมิใชเปนกรณีการคางชําระภาษีหรือคาฤชา
ธรรมเนียมตามขอ 78 ของระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหาง
หุนสวนและบริษัท พ.ศ. 2538 แตหากขอเท็จจริงในเร่ืองคําคัดคานของเจาหนี้ปรากฏตอนาย
ทะเบียน นายทะเบียนก็ตองดําเนินการตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
มาตรา 29 ในการพิสูจนขอเท็จจริงตามคําคัดคาน ใหไดขอยุติกอนวาไดมีการชําระหนี้ตามมูลหนี้
แลวหรือไม และเม่ือผูชําระบัญชีไดรับหนังสือแจงการคัดคานของเจาหนี้จากนายทะเบียนแลว แต
มิไดโตแยง หรือแสดงหลักฐานการชําระหนี้ขอเท็จจริงจึงไมเปนท่ียุติวาไดมีการชําระหนี้แลว
หรือไม แมนายทะเบียนจะรับจดทะเบียนโดยถูกตองตามระเบียบ ฯ แตเม่ือมิไดปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม สมควร
ท่ีจะเพิกถอนคําขอจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี (คําวินิจฉัยตามหนังสือแจงท่ี พณ 803.03/1055 
ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2548) 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  

มาตรา 29 เจาหนาที่ตองพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นวาจําเปนแกการพิสูจนขอเท็จจริง ในการน้ี ให
รวมถึง การดําเนินการดังตอไปน้ี  

(1) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เก่ียวของ  
(2) รับฟงพยานหลักฐาน คําช้ีแจง หรือความเห็นของคูกรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยานผูเช่ียวชาญ

ที่คูกรณี กลาวอาง เวนแตเจาหนาที่เห็นวาเปนการกลาวอางที่ไมจําเปนฟุมเฟอยหรือเพ่ือประวิงเวลา 
(3) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี พยานบุคคล หรือพยานผูเช่ียวชาญ  
(4) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารท่ีเก่ียวของ  
(5) ออกไปตรวจสถานที่  

คูกรณีตองใหความรวมมือกับเจาหนาที่ในการพิสูจนขอเท็จจริง และมีหนาที่แจงพยานหลักฐานที่ตนทราบแก 
เจาหนาที่  

พยานหรือพยานผูเช่ียวชาญที่เจาหนาที่เรียกมาใหถอยคําหรือทําความเห็นมีสิทธิไดรับคาปวยการตาม 
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
 

1.38 บริษัทจะลดทุนและนําทุนจดทะเบียนท่ีลดลงไปตัดขาดทุนสะสมไดหรือไม 
คําวินิจฉัย : การลดทุนของบริษัทเพ่ือนําไปตัดขาดทุนสะสมไมไดมีบัญญัติ

ไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหุนสวนและบริษัทโดยตรงจึงเปนเร่ืองทางบัญชี ซ่ึง
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1.39 กิจการรวมคาท่ีจะจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหมจะตองจดทะเบียนท่ีกรม

พัฒนาธุรกิจการคาหรือไม 
คําวินิจฉัย : การจัดต้ังธุรกิจในรูปของกิจการรวมคา มิไดมีบทบัญญัติของ

กฎหมายใดกําหนดใหตองจดทะเบียนจัดต้ังเปนนิติบุคคล แตในปจจุบันมีการจัดต้ังกิจการรวมคา
ใน 2 ลักษณะ คือ 
                               (1) กิจการรวมคาในลักษณะของการดําเนินกิจการรวมกันระหวางหางหุนสวน
และหรือบริษัทซ่ึงเปนนิติบุคคลโดยไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลข้ึนใหม กิจการรวมคาลักษณะนี้
จึงไมไดมีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาและไมมีสถานะเปนนิติบุคคล 
                               (2) กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนจัดต้ังเปนหางหุนสวนหรือบริษัทกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา โดยใชคําวากิจการรวมคาประกอบช่ือ ซ่ึงกิจการในลักษณะนี้ คือ หางหุนสวนบริษัทท่ี
มีสถานะเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ท่ี พณ 
0803/3332 ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2548) 

 
1.40 บริษัทกําหนดสิทธิประโยชนในหุนบุริมสิทธิแตกตางจากหุนสามัญ ดังนี้ 

 (1) ในการจายเงินปนผลคราวใด ๆ ใหหุนบุริมสิทธิมีสิทธิในเงินปนผลท่ี
บริษัทประกาศจายกอนหุนสามัญรอยละ 10 ของมูลคาหุนบุริมสิทธิท่ีชําระแลวและหากมีเหลือให
จายแกหุนสามัญเปนจํานวนเทา ๆ กันท้ังนี้ หากปรากฏวาเงินปนผลที่ประกาศจายมีจํานวนไมเกิน
รอยละ 10 ของมูลคาหุนบุริมสิทธิท่ีชําระแลวดังกลาว เงินปนผลทั้งจํานวนใหจายใหแกหุน
บุริมสิทธิเทานั้น 

(2) ในกรณีท่ีประชุมผูถือหุนมีมติใหเลิกบริษัทและชําระบัญชี ใหหุนบุริมสิทธิ
มีสิทธิไดรับคืนเงินคาหุนท่ีชําระแลวกอนหุนสามัญ หากปรากฏวายังมีสินทรัพยของบริษัทเหลืออยู
หลังการคืนเงินคาหุนแกหุนบุริมสิทธิแลวใหนําทรัพยสินท่ีเหลืออยูท้ังหมดเฉล่ียคืนแกหุนสามัญ
เปนจํานวนเทา ๆ กัน 

คําวินิจฉัย : ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1108(4) ได
กําหนดใหท่ีประชุมตั้งบริษัทวางกําหนดสภาพและบุริมสิทธิของหุนบุริมสิทธิ จึงเทียบเคียงไดวา 
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(3) ในการกําหนดจายเงินปนผลในกรณีตาง ๆ ตอไปนี้ บริษัทสามารถกระทํา
ไดหรือไม โดยไมขัดกับขอบังคับของบริษัทตามท่ีกําหนดไวขางตน ขอเท็จจริงบริษัทมีทุน 1 ลาน
บาทแบงออกเปนหุนบุริมสิทธิ 100 หุน หุนสามัญ 900 หุน ราคาหุนละ 1,000 บาท ชําระแลวหุนละ 
500 บาท รวมทุนชําระแลว 500,000 บาท คือ 

ก. หากปรากฏวาบริษัทมีมติประกาศจายเงินปนผลจํานวน 4,500 บาท ซ่ึง
จํานวนรอยละ 10 ของมูลคาหุนบุริมสิทธิชําระแลวในกรณีนี้คิดเปนมูลคา 5,000 บาท ดังนั้น เงินปน
ผลท้ังหมดจะตองจายใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิเทานั้นเปนจํานวนหุนละ 4.50 บาท สงผลใหผูถือหุน
สามัญจะไมไดรับเงินปนผลเลย 

ข. หากบริษัทมีมติประกาศจายเงินปนผลจํานวน 95,000 บาท บริษัท
จะตองจายเงินปนผลจํานวน 5,000 บาทใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิกอนสวนท่ีเหลืออีก 90,000 บาท จึง
จายใหแกผูถือหุนสามัญเปนจํานวนเทา ๆ กัน คือ 100 บาท ตอหุน  

คําวินิจฉัย : การจายเงินปนผลในกรณีตาง ๆ โดยไมขัดกับขอบังคับตามท่ี
กําหนดไว สามารถกระทําได (คําวินิจฉัยท่ี พณ 0805.04/1644 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2550)   
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1108 กิจการอันจะพึงทําในที่ประชุมต้ังบริษัทน้ัน คือ 
                                                                                   ฯลฯ 

(4) วางกําหนดจํานวนหุนบุริมสิทธิ ทั้งกําหนดสภาพและบุริมสิทธิแหงหุนน้ันๆ วาเปนสถานใด
เพียงใด ถาหากจะมีหุนเชนน้ันในบริษัท 

 
1.41 กรณีท่ีศาลมีคําส่ังใหนายทะเบียนกลับจดชื่อบริษัทท่ีถูกขีดรางคืนเขาสู

ทะเบียน แตผูรองนําคําส่ังศาลดังกลาวแจงตอนายทะเบียนเมื่อเวลาไดลวงเลยนานถึง 10 ปเศษแลว 
นายทะเบียนจะกลับจดชื่อบริษัทคืนเขาสูทะเบียนตามคําส่ังศาลไดหรือไม  

คําวินิจฉัย : เม่ือศาลไดมีคําส่ังใหนายทะเบียนกลับจดชื่อบริษัทคืนเขาสู
ทะเบียนถือไดวาบริษัทยังคงต้ังอยูเสมือนดั่งวามิไดมีการขีดช่ือบริษัทออกจากทะเบียนตาม 
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กรณีท่ี ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 271 ไดกําหนด
ระยะเวลาบังคับคดีใหตองกระทําภายใน 10 ป นับแตวันมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง บทบัญญัติดังกลาว
ตองนํามาใชบังคับในกรณีท่ีศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังอยางใดท่ีตองมีการบังคับคดีและคูความ
อีกฝายไมปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง แตกรณีท่ีศาลมีคําส่ังใหกลับจดช่ือบริษัทคืนเขาสู
ทะเบียนตามคํารองขอเปนคดีท่ีไมตองมีการบังคับคดี จึงไมอยูในบังคับมาตรา 271 (คําวินิฉัยแจง
ตามหนังสือ ท่ี พณ 0803/436 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2546) 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   
มาตรา 1246 (6) ถาบริษัท หรือผูถือหุน หรือเจาหน้ีใด ๆ ของบริษัทรูสึกวาตองเสียหายมิเปนธรรมเพราะ

การท่ีบริษัทถูกขีดช่ือจากทะเบียนน้ันไซร เมื่อบริษัทหรือผูถือหุนหรือเจาหน้ียื่นคํารองตอศาล และศาลพิจารณา
ไดความเปนที่พอใจวา ในขณะที่ขีดช่ือบริษัทจากทะเบียนน้ันบริษัทยังทําการคาขายหรือยังประกอบการงานอยูก็
ดี หรือมิฉะน้ันเห็นเปนการยุติธรรมในการท่ีจะใหบริษัทไดกลับคืนสูทะเบียนก็ดี ทานวาศาลจะสั่งใหจดช่ือบริษัท
คืนเขาสูทะเบียนก็ได และถาเชนน้ันทานใหถือวาบริษัทน้ันไดคงต้ังยืนยงตลอดมาเสมือนด่ังวามิไดมีการขีดช่ือ
ออกเลย อน่ึง ดวยคําสั่งอันน้ันศาลจะสั่งและวางขอกําหนดไวเปนประการใดๆ ตามที่เห็นเปนการยุติธรรมดวยก็
ได เพ่ือจัดใหบริษัทและบรรดาบุคคลอื่นๆ กลับคืนสูฐานเดิมเสมือนด่ังวาบริษัทน้ันมิไดถูกขีดช่ือออกจาก
ทะเบียนเลย 
 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและพาณิชย 
มาตรา 145 ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยการอุทธรณฎีกาและการพิจารณาใหม 

คําพิพากษาหรือคําสั่งใด ๆ ใหถือวาผูกพันคูความในกระบวนการพิจารณาของศาลท่ีพิพากษาหรือมีคําสั่ง 
นับต้ังแตวันที่ไดพิพากษาหรือมีคําสั่งจนถึงวันที่คําพิพากษาหรือคําสั่งน้ันไดถูกเปล่ียนแปลง แกไข กลับหรืองด
เสีย ถาหากมี 

มาตรา 271 ถาคูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝายแพคดี (ลูกหน้ีตามคําพิพากษา) มิไดปฏิบัติตามคําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาลท้ังหมดหรือบางสวน คูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝายชนะ (เจาหน้ีตามคําพิพากษา) ชอบท่ีจะรอง
ขอใหบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งน้ันไดภายในสิบปนับแตวันมีคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยอาศัยและตามคํา
บังคับที่ออกตามคําพิพากษาหรือคําสั่งน้ัน 
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2.  เกี่ยวกับคําส่ังทางปกครอง 
      คําส่ังรับจดทะเบียนหรือไมรับจดทะเบียนของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทเปน

คําส่ังทางปกครองท่ีผูอยูในบังคับหรือผูเกี่ยวของของคําส่ังมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะโตแยง อุทธรณ 
คัดคานคําส่ังดังกลาว ท้ังนีห้ลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวการอุทธรณโตแยงคําส่ังของนายทะเบียนท่ี
ผูขอรับการประเมินนาํมาจากหนังสือ “หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝายปกครอง”  ของ 
ศาสตราจารย ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ไดสรุปหลักการอุทธรณไววา  การยื่นอุทธรณเปนข้ันตอนท่ี
กําหนดตามกฎหมายท่ีจะตองอุทธรณตอผูออกคําส่ังกอนท่ีจะฟองคดีตอศาลปกครองตามพระราช 
บัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 42 วรรคสอง  ท่ีบัญญัติ
ไววา “ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายใน
เร่ืองใดไวโดยเฉพาะ การฟองคดีปกครองในเร่ืองนั้นจะกระทําไดตอเม่ือมีการดําเนินการตามข้ันตอน
และวิธีการดังกลาว และไดมีการส่ังการตามกฎหมายน้ัน หรือมิไดมีการส่ังการภายในเวลาอันสมควร
หรือภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด”  ซ่ึงถือเปนหลักการบังคับใหอุทธรณกอนท่ีจะนําคดีมาฟองตอศาล
ปกครอง ท้ังนี้ มีหลักเกณฑและเง่ือนไขในการอุทธรณ ดังนี้ 
                                ก.  คําสั่งท่ีอุทธรณได  
                                      ตามมาตรา 44  แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
บัญญัติวา “ภายใตบังคับมาตรา 48  ในกรณีท่ีคําส่ังทางปกครองใดไมไดออกโดยรัฐมนตรี และไมมี
กฎหมายกําหนดข้ันตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ...”  ซ่ึงคําส่ังทางปกครองท่ีจะตอง
ดําเนินการอุทธรณกอน คือ คําส่ังท่ีไมไดออกโดยรัฐมนตรี หรือโดยคณะกรรมการตาง ๆ ก็ดี  หาก
คูกรณีประสงคจะดําเนินการฟองโตแยงตอศาลปกครองจะตองอุทธรณกอนเสมอจึงจะกอใหเกดิสิทธิ
ในการฟองตอศาลปกครองไดหากมิไดดําเนินการอุทธรณกอนจะเสียสิทธิในการฟองคดีตอศาล
ปกครอง แตอยางไรก็ตาม ส่ิงท่ีอาจอุทธรณไดจะตองเปน “คําส่ังทางปกครอง” มิไดหมายความถึงคําส่ัง
ทุกประเภทท่ีออกโดยเจาหนาท่ีของรัฐแลวสามารถอุทธรณไดเสมอ  
                               ข. ผูใชสิทธิอุทธรณจะตองเปน “คูกรณ”ี  
                                   ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได
นิยามคําวา “คูกรณ”ี วาหมายถึงผูยื่นคําขอหรือคําคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับของ
คําส่ังทางปกครอง  และผูซ่ึงไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง เนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะ
ถูกกระทบกระเทือนจากผลของคําส่ังทางปกครอง  
                                ค. เงื่อนไขของคําอุทธรณ  
                                    ตามมาตรา 44 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 บัญญัติใหคําอุทธรณตองทําเปนหนังสือโดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายท่ี
อางอิงประกอบดวย หลักเร่ืองคําอุทธรณตองทําเปนหนังสือ ซ่ึงตองมีสาระตามท่ีกลาวมาแลวนั้นเปน               
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                การสอดคลองกับหลักการทําคําส่ังทางปกครองท่ีทําเปนหนังสืออยางนอยตองประกอบดวย                          
ก. ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ  ข. ขอกฎหมายท่ีอางอิง  ค. ขอพิจารณาและขอสนบัสนุนในการใช           
ดุลยพินิจ  การท่ีตองระบุสาระสําคัญดังกลาวในคําส่ังทางปกครอง  เพราะสาระสําคัญในแตละเร่ืองอาจ
มีความบกพรองหรือไมถูกตอง ซ่ึงอาจมีผลทําใหคําส่ังทางปกครองนั้นไมชอบดวยกฎหมายได ดวยเหตุ
นี้เองเม่ือมีการใชสิทธิอุทธรณโตแยงคําส่ังทางปกครองดังกลาว  เพื่อใหเจาหนาท่ีท่ีออกคําส่ังทาง
ปกครองนั้นเอง และผูมีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณสามารถท่ีจะพิจารณาตรวจสอบความบกพรอง
ของคําส่ังทางปกครองนั้น ๆ ไดอยางถูกตอง  คําอุทธรณจึงตองระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอ
กฎหมายท่ีอางอิงประกอบดวย  การโตแยงเพียงวาคําส่ังทางปกครองนั้นไมชอบดวยกฎหมายโดย
ปราศจากขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ีอางอิงยอมไมอาจทําใหเจาหนาท่ีฝายปกครองสามารถตรวจสอบ
ทบทวนคําส่ังทางปกครองน้ันไดอยางถูกตอง การโตแยงวาคําส่ังทางปกครองไมชอบดวยกฎหมาย อาจ
อาศัยพื้นฐานท่ีจะทําใหคําส่ังทางปกครองไมชอบดวยกฎหมายมาเปนเหตุแหงการโตแยงไดท้ังส้ิน เชน 
เจาหนาท่ีไมมีอํานาจ กระบวนการพจิารณาทางปกครองไมชอบดวยกฎหมาย ขอเท็จจริงไมถูกตองใน
สาระสําคัญ ขอกฎหมายท่ีนํามาใชในการออกคําส่ังทางปกครองไมถูกตอง มีการใชอํานาจเกนิกวา
ขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนดหรือมีการใชดุลยพินิจโดยไมชอบดวยกฎหมาย เปนตน แตอยางไรก็ตาม ใน
กรณีท่ีมีขอโตแยงนัน้เกีย่วพนักับขอเท็จจริง คําโตแยงนั้นจะตองอาศัยขอเท็จจริงประกอบคําอุทธรณ
ดวย 
                               ง. ระยะเวลาในการอุทธรณ  
                                   ตามมาตรา 44  แหงพระราชบัญญัติวธีิปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได
กําหนดใหคูกรณีอุทธรณคําส่ังทางปกครองนั้นโดยยื่นตอเจาหนาท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองภายในสิบหา
วันนับแตวันทีต่นไดรับแจงคําส่ังดังกลาว ขอพิจารณาเบ้ืองตนท่ีจะตองพิจารณาคือวนัใดท่ีถือวาบุคคล
นั้นไดรับแจงคําส่ังทางปกครอง ท้ังนี้ มาตรา 42  แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. 2539  บัญญัติวา คําส่ังทางปกครองใหมีผลใชยันตอบุคคลต้ังแตขณะท่ีผูนัน้ไดรับแจงเปนตนไป 
เม่ือใดถือวาไดรับแจงนั้นเปนไปตามหมวด 4  วาดวยการแจงตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539  เชน กรณีการแจงโดยวิธีการสงทางไปรษณยีตอบรับ ใหถือวาไดรับแจงเม่ือครบ
กําหนด 7 วันนับแตวนัสงกรณีภายในประเทศ  
                               จ. การยื่นอุทธรณตอบุคคลใดและใครเปนผูมีอํานาจพจิารณาอุทธรณ  
                                    โดยท่ีระบบการอุทธรณตามกฎหมายกลางเปนระบบการพิจารณา  2 ช้ัน กลาวคือ 
ผูทําคําส่ังทางปกครองในเบ้ืองตนและผูมีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณในช้ันท่ีสอง ดวยเหตุนี้ มาตรา 
44 วรรคแรก จึงบัญญัติใหคูกรณีอุทธรณคําส่ังทางปกครองตอ ผูทําคําส่ังทางปกครอง และตามมาตรา 
45  กําหนดใหเจาหนาท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองท่ีไดรับคําอุทธรณโตแยงใหพจิารณาอุทธรณโดยไม
ชักชาภายใน 30 วัน นับแตวนัท่ีไดรับอุทธรณ และในกรณีท่ีเหน็ดวยกบัคําอุทธรณก็สามารถดําเนินการ
เปล่ียนแปลงคําส่ังทางปกครองตามความเหน็ของตนได แตในกรณท่ีีเจาหนาท่ีผูทําคําส่ังทางปกครอง
ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณก็ใหเรงรายงานความเหน็พรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ
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                               ฉ. ขอบเขตของการทบทวนคําส่ังทางปกครอง  
                                     ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ได
บัญญัติวา “ในการพิจารณาอุทธรณ ใหเจาหนาท่ีพิจารณาทบทวนคําส่ังทางปกครองไดไมวาจะเปน
ปญหา ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทําคําส่ังทางปกครอง และอาจมีคําส่ัง
เพิกถอนคําส่ังทางปกครองเดิม หรือเปล่ียนแปลงคําส่ังนั้นไปในทางใดท้ังนี ้ไมวาจะเปนการเพ่ิม
ภาระหรือลดภาระหรือใชดุลพินิจแทนในเร่ืองความเหมาะสมของการทําคําส่ังทางปกครองหรือมี
ขอกําหนดเปนเง่ือนไขอยางไรก็ได” จากการพิจารณาขอบเขตของการพิจารณาอุทธรณจะเห็นไดวา 
ท้ังผูทําคําส่ังทางปกครองซ่ึงพิจารณาอุทธรณช้ันตนก็ดี และผูมีอํานาจพจิารณาอุทธรณก็ดีตางมี
ขอบเขตในการทบทวนคําส่ังทางปกครองอยางกวางขวาง กลาวคือ สามารถทบทวนคําส่ังทาง
ปกครองไดท้ังปญหาขอเท็จจริง ขอกฎหมาย ความเหมาะสมของการทําคําส่ังทางปกครอง 
                            ช. ผลของการอุทธรณ 
                                 ตามมาตรา 44 วรรคสาม บัญญัติวา การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับ
ตามคําส่ังทางปกครอง เวนแตจะมีการส่ังใหทุเลาการบังคับตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง จากหลักของ
มาตรา 44 วรรคสาม แหงพะราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ถือวาเปนหลัก
ท่ัวไปของกฎหมายไทย ดังนั้น หากกฎหมายปกครองเฉพาะมิไดบัญญัติเร่ืองผลของการอุทธรณไว
เปนการเฉพาะก็ตองนําหลักท่ัวไปดังกลาวไปใชบังคับดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน 

     
     ท้ังนี้ มีตัวอยางคําวินจิฉัยเกี่ยวกับคําส่ังทางปกครองมาใหเปนกรณีศึกษา คือ 

2.1 การเพิกถอนการจด ทะเบียน ควรเพิกถอนใหมีผล ณ วันท่ีรับจดทะเบียน หรือ 
ณ วันท่ีมีคําสั่งเพิกถอน 

คําวินิจฉัย :  การรับจดทะเบียนท่ีนายทะเบียนไดปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
ข้ันตอนท่ีกําหนดโดยชอบ แตผูขอจดทะเบียนไดแสดงขอความอันเปนเท็จ คําส่ังรับจดทะเบียนจึง
เปนคําส่ังท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองจะใหมีผลยอนหลังหรือไมก็ได  

คําส่ังทางปกครองท่ีออกมาแลวแมจะเปนคําส่ังท่ีไมชอบดวยกฎหมาย แตก็มี
ผลใชบังคับอยูตราบท่ียังไมถูกเพิกถอน การเพิกถอนจึงตองคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับ
บุคคลภายนอกผูสุจริตท่ีเช่ือในความมีอยูของคําส่ังนั้น คําส่ังทางปกครองจึงไมควรเพิกถอน
ยอนหลัง เวนแตในกรณีจําเปนตองเพิกถอนยอนหลังเพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกบุคคลท่ีสามหรือ
ประโยชนสาธารณะ  

แนวทางในการเพิกถอนการจดทะเบียน ควรกําหนดเปนแนวปฏิบัติไวใน
เบ้ืองตน ไดดังนี้  
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(1) กรณีเปนคําส่ังรับจดทะเบียนท่ีชอบดวยกฎหมาย มีความชอบดวย
กฎหมายท้ังรูปแบบ เนื้อหา และวิธีพิจารณา ไมควรเพิกถอน เวนแตหากไมเพิกถอนจะกอใหเกิด
ความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ  

(2) กรณีเปนคําส่ังรับจดทะเบียนท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ควรเพิกถอนโดยไมมี
ผลยอนหลัง เวนแตจําเปนตองเพิกถอนยอนหลังเพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอบุคคลท่ีสามหรือตอ
ประโยชนสาธารณะ หรือเปนเร่ืองท่ีมีขอบกพรองรุนแรงเห็นไดชัดเจนโดยบุคคลทั่วไปขณะท่ีรับ
จดทะเบียนแลว (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ท่ี พณ 0803.03/335 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2548) 
 

2.2 แถลงการณประกอบอุทธรณคําส่ังเพิกถอนคําขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลง
กรรมการ และอํานาจกรรมการท่ียื่นเกินกําหนดอุทธรณควรรับไวพิจารณาหรือไม 

คําวินิจฉัย : การอุทธรณตองทําเปนหนังสือ ระบุขอโตแยงและขอเท็จจริง 
หรือขอกฎหมายท่ีอางอิงประกอบ และตองยื่นภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีรับทราบคําส่ังทางปกครอง 
ตามมาตรา 44 แหง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ดังนั้น ขอโตแยงและ
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใดๆ ท่ีตองการแถลงผูอุทธรณตองยื่นภายใน 15 วันดวย อยางไรก็ตาม
เจาหนาท่ีอาจรับฟงหลักฐานคําช้ีแจง หรือความเห็นของคูกรณีได หากเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
การพิจารณา ท้ังนี้ใหเปนดุลยพินิจของเจาหนาท่ี (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ท่ี พณ 0803.03/639 ลง
วันท่ี 21 มิถุนายน 2548) 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

มาตรา 44 ภายใตบังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองใดไมไดออกโดยรัฐมนตรี และไมมี
กฎหมาย กําหนดขั้นตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ใหคูกรณีอุทธรณคําสั่งทางปกครองนั้น
โดยยื่นตอเจาหนาที่ ผูทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงคําสั่งดังกลาว  

คําอุทธรณตองทําเปนหนังสือโดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่อางอิงประกอบดวย  
การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง เวนแตจะมีการสั่งใหทุเลาการบังคับตาม

มาตรา 56 วรรคหน่ึง  

 
2.3 เมื่อปรากฏขอเท็จจริงภายหลังวา ผูเปนหุนสวนเปนบุคคลลมละลาย ในขณะ     

ท่ีจดทะเบียนเขาเปนหุนสวนของหาง นายทะเบียนจะตองดําเนินการอยางไร  
                                       คําวินิจฉัย : เม่ือปรากฏขอเท็จจริงภายหลังวา ผูเปนหุนสวนเปนบุคคล
ลมละลาย ในขณะท่ีจดทะเบียนเขาเปนหุนสวนของหาง นายทะเบียนจะตองทําการเพิกถอนการจด
ทะเบียนเขาเปนหุนสวนของหางตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539             
(คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ  ท่ี พณ 0803.03/1192 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2548) 
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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
มาตรา 50 คําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวน โดยจะใหมีผล 

ยอนหลังหรือไมยอนหลังหรือมีผลไปในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหน่ึงตามที่กําหนดได แตถาคําสั่งน้ันเปนคําสั่ง
ซึ่งเปน การใหประโยชนแกผูรับ การเพิกถอนตองเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 51และมาตรา 52  

 
2.4 การอุทธรณคําส่ังรับจดทะเบียนของนายทะเบียนท่ียื่นเกินกําหนดระยะเวลาท่ี

กฎหมายกําหนดเจาหนาท่ีจะรับไวพิจารณาไดหรือไม  
คําวินิจฉัย : กําหนดระยะเวลาใหคูกรณีอุทธรณคําส่ังทางปกครองภายใน 15 

วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ัง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา
44 เปนระยะเวลาที่ใหสิทธิคูกรณี หากคูกรณีไมใชสิทธิภายในระยะเวลาดังกลาวสิทธินั้นยอมหมด
ไป และเจาหนาท่ียอมอาศัยเหตุดังกลาวปฏิเสธไมรับอุทธรณไวพิจารณาได แตท้ังนี้ไมเปนการตัด
อํานาจพิจารณาของเจาหนาท่ี หากเจาหนาท่ีเห็นวาอุทธรณนั้นมีเหตุผลท่ีควรรับฟง และการรับ
อุทธรณไวพิจารณาจะเกิดความเปนธรรมแกผูอุทธรณก็สามารถท่ีจะรับอุทธรณไวพิจารณาได แม
เปนอุทธรณท่ียื่นเกินกําหนดระยะเวลา (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ท่ี พณ 0803.03/1283 ลงวันท่ี 1 
ธันวาคม 2548)  
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

มาตรา 44 ภายใตบังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองใดไมไดออกโดยรัฐมนตรี และไมมี
กฎหมาย กําหนดขั้นตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ใหคูกรณีอุทธรณคําสั่งทางปกครองนั้น
โดยยื่นตอเจาหนาที่ ผูทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงคําสั่งดังกลาว  

คําอุทธรณตองทําเปนหนังสือโดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่อางอิงประกอบดวย  
การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง เวนแตจะมีการสั่ง ใหทุเลาการบังคับตาม

มาตรา 56 วรรคหน่ึง  

(ความเห็นของผูขอรับการประเมิน : กรณีการยื่นอุทธรณคําส่ังนายทะเบียนเกินระยะเวลา
ท่ีกําหนด จะรับอุทธรณดังกลาวไวพิจารณาไดหรือไม อาจเทียบเคียงกับกรณีคําวินิจฉัยของ 
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในเร่ืองการอุทธรณคําส่ังใหชดใชคาสินไหมทดแทน 
ดังนี้ 

“ระยะเวลาท่ีระบุในคําส่ังเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทน เปนระยะเวลาอุทธรณคําส่ัง
ทางปกครองท่ีมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯ กําหนดไว ระยะเวลา
ดังกลาวจึงเปนระยะเวลาท่ีกําหนดไวในกฎหมาย กรณีจะตองพิจารณาวา พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง ฯ มีบทบัญญัติท่ีใหอํานาจเจาหนาท่ีขยายระยะเวลาท่ีกําหนดไวในกฎหมาย
หรือไม ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลว เห็นวา มาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
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เม่ือพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯ 
แลว คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีความเห็นวา มาตรา 66 เปนบทบัญญัติท่ีมีความ
มุงหมายใหความยุติธรรมแกคูกรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง กลาวคือ กรณีท่ีคูกรณีไม
อาจกระทําการอยางหนึ่งอยางใดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในกฎหมายได เนื่องจากมีพฤติการณ
ท่ีจําเปนทําใหไมอาจกระทําการนั้นได และพฤติการณนั้นมิไดเกิดจากความผิดของคูกรณีเอง เพ่ือ
ความเปนธรรมแกคูกรณี เจาหนาท่ีอาจขยายระยะเวลาตามคําขอของคูกรณีได แตการขยาย
ระยะเวลาจะตองเปนไปภายใตเง่ือนไขสองประการไดแก 

ประการท่ีหนึ่ง พฤติการณท่ีทําใหคูกรณีไมอาจกระทําการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ไวในกฎหมายน้ันจะตองมิใชปญหาขัดของท่ัวไปท่ีคูกรณีอาจประสบไดในกระบวนการพิจารณา
ทางปกครอง แตเปนพฤติการณพิเศษท่ีทําใหคูกรณีไมอาจกระทําการใด ๆ ไดโดยส้ินเชิงและ
พฤติการณดังกลาวมิไดเกิดจากความผิดของคูกรณีเอง 

ประการท่ีสอง คูกรณีจะตองมีคําขอขยายระยะเวลาอยางชาท่ีสุดภายในสิบหาวัน นับ
แตวันท่ีพฤติการณเชนวานั้นไดส้ินสุดลง และเม่ือเจาหนาท่ีไดพิจารณาขยายระยะเวลาใหแลวคูกรณี
จะตองกระทําการภายในระยะเวลาที่เจาหนาท่ีกําหนดดวย  

ประการท่ีสาม เห็นวา โดยท่ีมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง ฯ กําหนดวา การแจงโดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับใหถือวาไดรับแจงเม่ือครบกําหนดเจ็ด
วันนับแตวันสงสําหรับกรณีภายในประเทศ เวนแตจะมีการพิสูจนไดวาไมมีการไดรับหรือไดรับ
กอนหรือหลังจากวันนั้น กรณีท่ีหารือมานั้นเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา สวนราชการไดมีหนังสือลง
วันท่ี 4 สิงหาคม 2549 แจงคําส่ังของสวนราชการ ท่ี 312 (เฉพาะ) ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2549 ใหผู
อุทธรณ โดยสงทางไปรษณียตอบรับ และปรากฏหลักฐานตามใบตอบรับวามีผูลงช่ือรับหนังสือ
แทนผูอุทธรณ เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2549 ดังนั้น แมผูอุทธรณจะอางวาไดรับทราบคําส่ังเม่ือวันท่ี 
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ประการ ท่ี ส่ี  เห็นว า  ระยะ เวลา อุทธรณ คํ า ส่ั งทางปกครอง ท่ีกํ าหนดไว ใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯ หรือในกฎหมายอ่ืนนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อมิให
คําส่ังทางปกครองอาจถูกโตแยงโดยไมมีท่ีส้ินสุดอันจะทําใหเกิดความไมม่ันคงแนนอนทาง
กฎหมาย ระยะเวลาอุทธรณคําส่ังทางปกครองจึงเปนระยะเวลาท่ีมีผลบังคับท้ังตอคูกรณีผูมีสิทธิ
อุทธรณคําส่ังทางปกครองและตอเจาหนาท่ีผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ กลาวคือ กรณีท่ีมีการยื่น
อุทธรณเม่ือลวงพนระยะเวลาอุทธรณแลวคูกรณียอมเสียสิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาอุทธรณขณะ
เดี่ยวกันเจาหนาท่ียอมไมมีอํานาจท่ีจะรับคําอุทธรณไวพิจารณาเพื่อวินิจฉัยอุทธรณ ท้ังนี้ เจาหนาท่ี
จะมีอํานาจรับอุทธรณท่ีลวงเลยระยะเวลาไวพิจารณาไดก็แตเฉพาะกรณีท่ีมีบทบัญญัติกฎหมาย
กําหนดใหอํานาจเทานั้น เชน กรณีของมาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง ฯ ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน 

อยางไรก็ดี แมวาเจาหนาท่ีจะไมมีอํานาจรับคําอุทธรณท่ียื่นเกินกําหนดระยะเวลาอุทธรณ
ท่ีกฎหมายกําหนดไวพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ แตโดยท่ีมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง ฯ กําหนดใหเจาหนาท่ีและผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีมีอํานาจเพิกถอนคําส่ัง
ทางปกครองไดไมวาจะพนข้ันตอนการกําหนดใหอุทธรณหรือโตแยงตามกฎหมายดังกลาวหรือ
ตามกฎหมายอ่ืนมาแลวหรือไมซ่ึงเปนอํานาจท่ัวไปในการตรวจสอบควบคุมภายในฝายปกครอง 
ดังนั้น เจาหนาท่ีหรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีจึงอาจรับคําอุทธรณท่ียื่นเกินระยะเวลานั้นไวใน
ฐานะคํารองเรียนเพื่อใชเปนขอเท็จจริงประกอบการพิจารณาทบทวนคําส่ังทางปกครอง ซ่ึงหาก
พิจารณาแลวเห็นวาสมควรแกไขเปล่ียนแปลงคําส่ังทางปกครองก็อาจเพิกถอนคําส่ังโดยดําเนินการ
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในมาตรา 49 ถึงมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ (คําวินิจฉัยคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เร่ืองเสร็จท่ี 213/2550)  
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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
มาตรา 49 เจาหนาที่หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่อาจเพิกถอนคําสั่งทางปกครองไดตามหลักเกณฑใน 

มาตรา 51 มาตรา 52 และมาตรา 53 ไมวาจะพนขั้นตอนการกําหนดใหอุทธรณหรือใหโตแยงตามกฎหมายน้ีหรือ 
กฎหมายอื่นมาแลวหรือไม  

การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองท่ีมีลักษณะเปนการใหประโยชนตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตไดรูถึง
เหตุ ที่จะใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครองน้ัน เวนแตคําสั่งทางปกครองจะไดทําขึ้นเพราะการแสดงขอความอันเปน
เท็จหรือ ปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจงหรือการขมขูหรือการชักจูงใจโดยการใหทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดที่มิชอบดวย กฎหมาย  

มาตรา 64 กําหนดเวลาเปนวัน สัปดาห เดือน หรือปน้ัน มิใหนับวันแรกแหงระยะเวลานั้นรวมเขาดวย เวน
แต จะไดเริ่มการในวันน้ันหรือมีการกําหนดไวเปนอยางอื่นโดยเจาหนาที่  

ในกรณีที่เจาหนาที่มีหนาที่ตองกระทําการอยางหน่ึงอยางใดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหนับวันสิ้นสุด
ของระยะ เวลาน้ันรวมเขาดวยแมวาวันสุดทายเปนวันหยุดทําการงานสําหรับเจาหนาที่  

ในกรณีที่บุคคลใดตองทําการอยางหน่ึงอยางใดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดโดยกฎหมายหรือโดยคําสั่งของ 
เจาหนาที่ ถาวันสุดทายเปนวันหยุดทําการงานสําหรับเจาหนาที่หรือวันหยุดตามประเพณีของบุคคลผูรับคําสั่ง ให
ถือวา ระยะเวลาน้ันสิ้นสุดในวันทํางานท่ีถัดจากวันหยุดน้ัน เวนแตกฎหมายหรือเจาหนาที่ที่มีคําสั่งจะกําหนดไว
เปนอยางอื่น  

มาตรา 66 ในกรณีที่ผูใดไมอาจกระทําการอยางหน่ึงอยางใด ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมายได 
เพราะมีพฤติการณที่จําเปนอันมิไดเกิดขึ้นจากความผิดของผูน้ัน ถาผูน้ันมีคําขอเจาหนาที่อาจขยายระยะเวลาและ
ดําเนิน การสวนหน่ึงสวนใดที่ลวงมาแลวเสียใหมก็ได ทั้งน้ีตองยื่นคําขอภายในสิบหาวันนับแตพฤติการณเชนวา
น้ันไดสิ้นสุดลง  

มาตรา 71 การแจงโดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับใหถือวาไดรับแจงเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสง
สําหรับ กรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันสงสําหรับกรณีสงไปยังตางประเทศ เวนแต
จะมีการพิสูจนไดวา ไมมีการไดรับหรือไดรับกอนหรือหลังจากวันน้ัน  

 
2.5 ผูอุทธรณมีสิทธินําอุทธรณท่ีเจาหนาท่ีปฏิเสธไมรับอุทธรณ เนื่องจากเปน

อุทธรณท่ียื่นเกินกําหนดไปฟองศาลปกครองไดหรือไม  
คําวินิจฉัย : ในกรณีท่ีผูอุทธรณยื่นอุทธรณเม่ือพนกําหนดเวลาสําหรับการ

อุทธรณโตแยง ไมถือวาเปนการอุทธรณตาม มาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 ผูอุทธรณจึงยังไมมีสิทธินําคดีไปฟองศาลปกครองตามมาตรา 42 แหง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 อยางไรก็ตามคําส่ังไมรับ
พิจารณาอุทธรณเนื่องจากเปนอุทธรณท่ียื่นเกินกําหนด เปนคําส่ังทางปกครองคูกรณีมีสิทธิอุทธรณ
คําส่ังดังกลาวตอเจาหนาท่ีผูทําคําส่ัง ตามมาตรา 44 แหง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539  (ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เร่ืองเสร็จท่ี 844/2547) 
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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
มาตรา 44  ภายใตบังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองใดไมไดออกโดยรัฐมนตรี และไมมี

กฎหมาย กําหนดขั้นตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ใหคูกรณีอุทธรณคําสั่งทางปกครองนั้น
โดยยื่นตอเจาหนาที่ ผูทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงคําสั่งดังกลาว  

คํ าอุทธรณตองทํ า เปนหนังสือโดยระบุขอโตแย งและขอ เท็ จจริ งหรือขอกฎหมายที่ อ างอิ ง                           
ประกอบดวย  

การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง เวนแตจะมีการสั่งใหทุเลาการบังคับตาม
มาตรา 56 วรรคหน่ึง  
 

พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 
มาตรา 42 ผูใดไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอัน

เน่ืองจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐหรือมีขอโตแยง
เก่ียวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยูในเขตอํานาจศาลปกครองตามาตรา 9 และการแกไขหรือบรรเทา
ความเดือดรอนหรือความเสียหายหรือยุติขอโตแยงน้ันตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา 72 ผูน้ันมีสิทธิฟอง
ตอศาลปกครอง 

ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องใดไว
โดยเฉพาะ การฟองคดีปกครองในเร่ืองน้ันจะกระทําไดตอเมื่อมีการดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการดังกลาว 
และไดมีการสั่งการตามกฎหมายน้ัน หรือมิไดมีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายน้ัน
กําหนด 

 
2.6  กําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณสามสิบวันตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 45 จะเร่ิมนับตั้งแตวันท่ีไดรับอุทธรณหรือวันท่ีผูอุทธรณสง
เอกสารประกอบตามท่ีผูพิจารณาอุทธรณเรียกเพิ่มเติมคร้ังหลังสุด  

คําวินิจฉัย : การนับระยะเวลาพิจารณาอุทธรณนั้น ตองเร่ิมนับตั้งแตวันท่ี
ไดรับอุทธรณไวพิจารณา เทียบเคียงไดตามบันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเร่ือง
เสร็จท่ี 345/2548 เม่ือไดรับอุทธรณไวพิจารณาแลว ผูพิจารณาอุทธรณไดมีการแสวงหาขอเท็จจริง
เพิ่มเติม การแสวงหาขอเท็จจริงเพิ่มเติมถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาอุทธรณ ซ่ึงตอง
รวมอยูในระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณสามสิบวันดวย (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ท่ี พณ 
0803.03/241 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2549)  
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

มาตรา 45 ใหเจาหนาที่ตามมาตรา 44 วรรคหน่ึง พิจารณาคําอุทธรณและแจงผูอุทธรณโดยไมชักชา แต
ตองไม เกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ในกรณีที่เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ให
ดําเนินการ เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลาดังกลาวดวย  
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ถาเจาหนาที่ตามมาตรา 44 วรรคหน่ึง ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ใหเรงรายงาน 
ความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหผูมีอํานาจ
พิจารณา คําอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับรายงาน ถามีเหตุจําเปนไมอาจ
พิจารณาใหแลวเสร็จ ภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบ
กอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ในการน้ีใหขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่
ครบกําหนดเวลาดังกลาว  

เจาหนาที่ผูใดจะเปนผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามวรรคสองใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
บทบัญญัติมาตราน้ีไมใชกับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอื่น  
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3. คําพิพากษาฎีกาท่ีเกี่ยวของ 

คําพิพากษาฎีกาเปรียบเสมือนบรรทัดฐานท่ีผูมีสวนเกี่ยวของคูท้ังในสวนของ
บริษัทจํากัด และในสวนของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานควรท่ีจะศึกษาเพื่อเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาวินิจฉัยและตัดสินใจ ฉะนั้น ผูขอรับการประเมินจึงนําตัวอยางคําพิพากษาฎีกาลงไวเพื่อให
เปนกรณีศึกษาและอุทธรณสําหรับผูท่ีเกี่ยวของ โดยแยกออกเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการทําหนาท่ี
กรรมการ ความขัดแยงในการแตงต้ังกรรมการ การประชุมท่ีไมเปนไปกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ 
ประเภทของหุน การโตแยงกรรมสิทธ์ิในหุนตาง ๆ เปนตน อนึ่ง หากยังไมมีคําพิพากษาฏีกาใหม
ออกมาเปล่ียนแปลงแนวคําพิพากษาเดิมก็สามารถใชคําพิพากษานั้นเปนแนวคําวินิจฉัยได และหาก
ผูใดประสงคจะคนควาเพิ่มเติมขอใหศึกษาจากหนังสือ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 
3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 22 หุนสวนและบริษัท มาตรา 1012 ถึง มาตรา 1273 พรอมคํายอขอ
กฎหมายจากคําพิพากษาฎีกา ตั้งแต พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2544 จัดพิมพโดยกรมทะเบียนการคา 
กันยายน 2544)  ซ่ึงคําพิพากษาฎีกาท่ีนํามาลงไวเปนประเด็นท่ีผูขอรับการประเมินเห็นวาเปน
ประเด็นขอพิพาท ขอโตแยง ขอคัดคานท่ีเกิดข้ึนบอย หากกรรมการ ผูถือหุน หรือผูมีสวนไดเสีย
ตลอดจนนายทะเบียนไดศึกษาจากแนวคําพิพากษานี้แลวนาจะชวยลดขอโตแยง คัดคาน หรือขอ
พิพาทดังกลาวลงได 

 

ก. เก่ียวกับการทําหนาท่ีของกรรมการ  
                               3.1  คําพิพากษาฎีกาท่ี 419/2501 
                             การท่ีกรรมการบริษัทจํากัดนายเดียวลงนามในสัญญาจางเหมากอสรางในฐานะ
ผูจัดการบริษัทจํากัด และหลังจากนั้นบริษัทก็ไดถือเอาผลงานซ่ึงผูรับเหมากอสรางคูสัญญาได
ดําเนินการตามสัญญาจางเหมาเปนลําดับมานั้น ถือไดวาเปนการทําแทนบริษัทแลว แมตามขอบังคับ
ของบริษัทซ่ึงจดทะเบียนไวจะตองมีกรรมการ 2 นายลงนามแทนบริษัทจึงจะมีผลผูกพันก็ดี 
                              พฤติการณเชนนี้บริษัทจะยกข้ึนมาเปนขออางปฏิเสธตอบุคคลภายนอกซึ่งไมใช
คูสัญญานั้นยอมไมชอบ 

 
                               3.2  คําพิพากษาฎีกาท่ี 1630/2509 
                             บริษัทจําเลยมีกรรมการ 3 คน ตามขอบังคับตองมีกรรมการ 2 คน ลงช่ือเปน
สําคัญจึงจะผูกพันบริษัท แตสัญญากูท่ีโจทกนํามาฟองมีกรรมการคนเดียวลงช่ือ ตั้งแตตั้งบริษัทมา
กรรมการอีก 2 คนไมเขาจัดการ ไดมอบอํานาจใหกรรมการจัดการลงช่ือเปนผูจัดการ จึงเปนการเชิด
กรรมการนั้นเปนผูมีอํานาจและหนาท่ีทําการแทนในฐานะตัวแทน ดังนั้นสัญญากูท่ีโจทกนํามาฟอง
เปนสัญญากูท่ีกรรมการท่ีลงช่ือไดกระทําไปในหนาท่ีกรรมการผูจัดการ และเปนตัวแทนบริษัท
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                               3.3  คําพิพากษาฎีกาท่ี 2485/2530 
                             ตราสําคัญของบริษัทโจทกท่ีประทับในหนังสือมอบอํานาจใหฟองคดีมีรูปราง
ลักษณะเหมือนกับตราสําคัญซ่ึงไดจดทะเบียนไวตอนายทะเบียนหุนสวนบริษัท แมจะมีขนาดเล็ก
กวาแตก็ไมมีกฎหมายบัญญัติหามไว และเปนตราท่ีโจทกใชในกิจการท่ัว ๆ ไปเปนประจํา ท้ัง
กรรมการผูมีอํานาจของโจทกยืนยันวาเปนผูมอบอํานาจใหฟองคดี การมอบอํานาจใหฟองคดีของ
โจทกจึงชอบแลว 

 
                               3.4  คําพิพากษาฎีกาท่ี 3551/2533 
                            การเปนกรรมการบริษัทเปนคุณสมบัติเฉพาะตัวกรรมการจึงตองกระทําการดวย
ตนเอง จะมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนตนในฐานะกรรมการบริษัทหาไดไม เม่ือ
ขอบังคับของบริษัทโจทกระบุวา กรรมการซ่ึงลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทโจทก คือ นาง ก. ลงลายมือ
ช่ือรวมกับ นาย ช. ดังนั้นการท่ีนาง ก . ลงลายมือช่ือในนามตนเองและลงลายมือช่ือในฐานะผูแทน
ผูรับมอบอํานาจจากนาย ช. ในคําฟอง จึงไมมีผลผูกพันบริษัทโจทก โจทกจึงไมมีอํานาจฟอง 

 
                               3.5  คําพิพากษาฎีกาท่ี 4355/2536 
                             ตามคําฟองโจทกท้ังสองไดอางเหตุเพียงวา การท่ีนายทะเบียนหุนสวนบริษัท
จังหวัดรับจดทะเบียนการเพิ่มทุน แกไขหนังสือบริคณหสนธิ และเปล่ียนแปลงกรรมการบริษัทจาก
โจทกท่ี 1 เปน ช. แทนตามคําขอจดทะเบียนนั้นเปนเพราะนายทะเบียนหุนสวนบริษัทหลงเชื่อตาม
รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทท่ี ช. และ ย. รวมกันจัดทําข้ึนโดยเปนความเท็จ ซ่ึง
ความจริงไมมีการประชุมกันแตอยางใด และโจทกท่ี 1 ก็มิไดลาออกจากเปนกรรมการบริษัท โจทก
ท้ังสองมิไดอางวาการรับจดทะเบียนดังกลาวเปนการโตแยงสิทธิของโจทกท่ี 1 เพราะเหตุนาย
ทะเบียนหุนสวนบริษัทปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายในการจดทะเบียนนั้นโดยไมชอบดวยกฎหมายแต
อยางใด ท้ังการทํารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไมอยูในอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย
ของนายทะเบียนหุนสวนบริษัท และนายทะเบียนหุนสวนบริษัทก็มิไดเปนผูจัดทํารายงานการ
ประชุมดังกลาว แมรายงานการประชุมนั้นเปนรายงานเท็จ ผูโตแยงสิทธิของโจทกก็มิใชนาย
ทะเบียนหุนสวนบริษัท โจทกท่ี 1 จึงไมมีอํานาจฟองบังคับใหจําเลยในฐานะนายทะเบียนหุนสวน
บริษัทจังหวัดดําเนินการเพิกถอนการจดทะเบียนตามคําขอจดทะเบียนดังกลาวได 
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                               3.6 คําพิพากษาฎีกาท่ี 244/2519 
                            การท่ีบริษัทโจทกจดทะเบียนวา กรรมการสองนายมีอํานาจลงลายมือช่ือแทน
บริษัท หมายความวากรรมการ 2 คน ไมวาชายหรือหญิงรวมกันลงช่ือแทนบริษัทโจทกได 
 
                               3.7  คําพิพากษาฎีกาท่ี 1246/2520) 
                              การท่ี ส. ผูถือหุนของบริษัทออกเสียงในการประชุมใหญวิสามัญผูถือหุน
ลงคะแนนเลือกตนเองเปนกรรมการบริษัท แมจะเห็นวา ส. มีสวนไดเสียในขอต้ังกรรมการ ซ่ึงท่ี
ประชุมใหญจะลงมติ แตก็เปนสวนไดเสียธรรมดา หาใชสวนไดเสียเปนพิเศษตามความหมายของ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1185 ไม เพราะการต้ังกรรมการบริษัทเปนวิธีการจัดการ
บริษัทจํากัดดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 1144  มาตรา 1151 มิใชเร่ืองสวนตัวของ ส.โดยเฉพาะ  ส.ยอม
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตนเองได และเม่ือไมปรากฏวาการตั้งกรรมการเพ่ิมผิดตอขอบังคับ
ของบริษัท จะถือวา ส. ใชสิทธิโดยไมสุจริตมิได มติท่ีประชุมใหญผูถือหุนของบริษัทท่ีให ส. เปน
กรรมการบริษัทจึงชอบดวยกฎหมาย 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1144 บรรดาบริษัทจํากัด ใหมีกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนดวยกันจัดการตามขอบังคับของ
บริษัท และอยูในความครอบงําของที่ประชุมใหญแหงผูถือหุนทั้งปวง 

มาตรา  1145 จําเดิมแตไดจดทะเบียนบริษัทแลว ทานหามมิใหต้ังขอบังคับขึ้นใหม หรือเพ่ิมเติม
เปล่ียนแปลงขอบังคับหรือขอความในหนังสือบริคณหสนธิแตอยางหน่ึงอยางใด เวนแตจะไดมีการลงมติพิเศษ 

มาตรา 1185 ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในขออันใดซึ่งที่ประชุมจะลงมติ ทานหามมิใหผูถือหุน
คนน้ันออกเสียงลงคะแนนดวยในขอน้ัน 

 

                               3.8 คําพิพากษาฎีกาท่ี 2362/2520) 
                            บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1151 ท่ีวาท่ีประชุมใหญ
เทานั้นอาจจะต้ังหรือถอนกรรมการได ใชบังคับเฉพาะผูท่ีเปนกรรมการโดยชอบดวยกฎหมาย
เทานั้น  
                             การประชุมใหญท่ีโจทกฟองขอใหเพิกถอน มิใชการประชุมใหญท่ีผิดระเบียบ
ตามความหมายของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1195 แตเปนรายงานการประชุมเท็จ
เพราะไมมีการประชุมกันจริง จึงไมอยูในบังคับใหตองฟองเพิกถอนภายในกําหนดหนึ่งเดือนตาม
บทบัญญัติดังกลาว 
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                             บัญชีรายช่ือผูถือหุน บันทึกรายงานการประชุมและขอมติของท่ีประชุมผูถือหุน
หรือท่ีประชุมกรรมการนั้น เปนแตเพียงขอสันนิษฐานของกฎหมายวาเปนพยานหลักฐานอันถูกตอง
และเปนไปโดยชอบเทานั้น จึงอาจนําสืบหักลางวาไมถูกตองหรือเปนไปโดยมิชอบได 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1151 อันผูเปนกรรมการน้ัน เฉพาะแตที่ประชุมใหญเทาน้ันอาจจะต้ังหรือถอนได 
มาตรา 1195 การประชุมใหญน้ันถาไดนัดเรียกหรือไดประชุมกัน หรือไดลงมติฝาฝนบทบัญญัติใน

ลักษณะน้ีก็ดี หรือฝาฝนขอบังคับของบริษัทก็ดี เมื่อกรรมการหรือผูถือหุนคนหน่ึงคนใดรองขึ้นแลว ใหศาลเพิก
ถอนมติของที่ประชุมใหญอันผิดระเบียบน้ันเสีย แตตองรองขอภายในกําหนดเดือนหน่ึงนับแตวันลงมติน้ัน 
                 
                           3.9  คําพิพากษาฎีกาท่ี 310/2510 
                              เจามรดกมีหุนอยูในบริษัทจําเลย เม่ือเจามรดกตายหุนของเจามรดกยอมตกมา
เปนของทายาททันทีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1599 และ มาตรา 1600 ทายาท       
จึงมีอํานาจฟองขอใหเพิกถอนมติพิเศษของท่ีประชุมใหญตามมาตรา 1195 ไดแมวาบริษัทจําเลย        
จะยังไมไดจดทะเบียนทายาทเปนผูถือหุนก็ตาม 
                              ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1194 หมายความวาการประชุม
คร้ังท่ี 2 ตองประชุมกันในระยะเวลาไมนอยกวา 14 วัน และไมมากกวา 6 สัปดาห นับแตวันประชุม
คร้ังท่ี 1 (มิใชวาจะตองมีคําบอกกลาวนัดประชุมคร้ังท่ี 2 ในระยะเวลาไมนอยกวา 14 วัน นับแตวัน
ประชุมคร้ังท่ี 1) 
                              ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1190 เม่ือผูถือหุนสองคนขอให
ลงคะแนนลับแลว บริษัทจะตองลงคะแนนลับ หากฝาฝนมติของท่ีประชุมยอมขัดตอมาตรา 1194 
เม่ือโจทกในฐานะผูถือหุนรองขอ ศาลก็ส่ังเพิกถอนมติท่ีประชุมใหญนี้ไดตามมาตรา 1195  
                              การขอใหลงคะแนนลับไมใชเปนการเขาประชุมแทนผูถือหุน และการขอให
ลงคะแนนลับไมมีกฎหมายบังคับวาผูถือหุนจะตองไปรวมประชุมดวย 
                              กรรมการของบริษัทผูหนึ่งจะอยูในตําแหนงไดถึงส้ินป 2497 เม่ือกรรมการผูนั้น
ตายลง กรรมการท่ีเหลือเลือกผูอ่ืนเปนกรรมการแทนเม่ือ พ.ศ. 2505 ดังนี้ ยอมขัดกับ มาตรา 1155 
                              เฉพาะแตท่ีประชุมใหญเทานั้น อาจต้ังหรือถอนกรรมการไดตามมาตรา 1151 
ฉะนั้นเมื่อบริษัทไมมีการประชุมใหญ ผูถือหุนจะมาฟองขอใหเพิกถอนการตั้งกรรมการมิได 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1151 อันผูเปนกรรมการน้ัน เฉพาะแตที่ประชุมใหญเทาน้ันอาจจะต้ังหรือถอนได 
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มาตรา 1155 ถาตําแหนงวางลงในสภากรรมการเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามเวรไซร ทานวา
กรรมการจะเลือกผูอื่นต้ังขึ้นใหมใหเต็มที่วางก็ได แตบุคคลที่ไดเปนกรรมการใหมเชนน้ัน ใหมีเวลาอยูใน
ตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่กรรมการผูออกไปน้ันชอบที่จะอยูได 

มาตรา 1159 ในจํานวนกรรมการน้ัน แมตําแหนงจะวางไปบาง กรรมการท่ีมีตัวอยูก็ยอมทํากิจการได แต
ถาในเวลาใดจํานวนกรรมการลดนอยลงกวาจํานวนอันจําเปนที่จะเปนองคประชุมไดตลอดเวลาเชนน้ัน กรรมการ
ที่มีตัวอยูยอมทํากิจการไดเฉพาะแตในเรื่องที่จะเพ่ิมกรรมการขึ้นใหครบจํานวน หรือนัดเรียกประชุมใหญของ
บริษัทเทาน้ัน จะกระทําการอยางอื่นไมได 

มาตรา 1160 กรรมการจะวางกําหนดไวก็ไดวา จํานวนกรรมการเขาประชุมก่ีคนจึงจะเปนองคประชุมทํา
กิจการได ถาและมิไดกําหนดไวด่ังน้ันไซร (เมื่อจํานวนกรรมการเกินกวาสามคน) ทานวาตองมีกรรมการเขา
ประชุมสามคนจึงจะเปนองคประชุมได 
             มาตรา 1190 ในการประชุมใหญใดๆ ขอมติอันเสนอใหลงคะแนนทานใหตัดสินดวยวิธีชูมือ เวนแต
เมื่อกอนหรือในเวลาที่แสดงผลแหงการชูมือน้ัน จะไดมีผูถือหุนสองคนเปนอยางนอยติดใจรองขอใหลงคะแนน
ลับ 
 

มาตรา 1194 การใดที่กฎหมายกําหนดใหตองทําโดยมติพิเศษ ที่ประชุมใหญตองลงมติในเรื่องน้ันโดย
คะแนนเสียงขางมากไมตํ่ากวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

มาตรา 1195 การประชุมใหญน้ันถาไดนัดเรียกหรือไดประชุมกัน หรือไดลงมติฝาฝนบทบัญญัติใน
ลักษณะน้ีก็ดี หรือฝาฝนขอบังคับของบริษัทก็ดี เมื่อกรรมการหรือผูถือหุนคนหน่ึงคนใดรองขึ้นแลว ใหศาลเพิก
ถอนมติของที่ประชุมใหญอันผิดระเบียบน้ันเสีย แตตองรองขอภายในกําหนดเดือนหน่ึงนับแตวันลงมติน้ัน 

 
                           3.10  คําพิพากษาฎีกาท่ี 763/2527 
                                คําวา “ลมละลาย” ตามมาตรา 1154 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
หมายถึง ศาลพิพากษาใหลมละลายแลว ดังนั้นการที่กรรมการบริษัทจํากัดถูกศาลมีคําส่ังพิทักษ
ทรัพยเด็ดขาดจึงยังถือไมไดวาเปนบุคคลลมละลายตามความหมายของมาตราดังกลาว 
                             พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 62 บัญญัติวาการลมลายของ
ลูกหนี้เร่ิมตนมีผลตั้งแตวันท่ีศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพย จึงเปนเร่ืองผลเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสิน
ของลูกหนี้และการดําเนินการตามพระราชบัญญัติดังกลาวโดยเฉพาะ หามีผลใหสถานะบุคคลของ
ลูกหนี้เปล่ียนเปนบุคคลลมละลายต้ังแตวันท่ีศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยไปดวยไม 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1154 ถากรรมการคนใดลมละลาย หรือตกเปนผูไรความสามารถไซร ทานวากรรมการคนน้ันเปน
อันขาดจากตําแหนง 
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พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483  
มาตรา 62 การลมลายของลูกหน้ีเริ่มตนมีผลต้ังแตวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย 

 
                               3.11 คําพิพากษาฎีกาท่ี 1925/2516 
                               บริษัทโจทกโดยกรรมการผูจัดการคนเดิมฟองคดีไว แลวตอมาบริษัทโจทกได
เปล่ียนผูท่ีมีอํานาจกระทําการเปนผูแทน สิทธิท่ีจะจัดการแทนโจทกกรรมการผูจัดการคนเดิมยอม
ส้ินสุด ผูแทนคนใหมของบริษัทโจทกยอมเปนผูขอถอนฟองคดีนั้นได 
                               การพิจารณาถึงตัวผูท่ีมีอํานาจจัดการแทนบริษัทโจทกในปจจุบัน ยอมตอง
ถือเอาขอความในทะเบียนนิติบุคคลของหอทะเบียนหุนสวนบริษัทเปนหลักฐาน แมกรรมการ
ผูจัดการคนเดิมจะคัดคานวา การแกไขขอบังคับของบริษัทไดกระทําไปโดยมติท่ีไมชอบดวย
หนงัสือบริคณหสนธิของบริษัทก็เปนเร่ืองท่ีตองไปวากันเปนสวนหนึ่งตางหาก 
 
                               3.12 คําพิพากษาฎีกาท่ี 1539/2514 
                              ผูถือหุนในบริษัทจํากัดรองขอใหศาลพิพากษาใหการประชุมใหญวิสามัญของ
บริษัทตกเปนโมฆะ ไมมีผลใชตามกฎหมาย และใหเพิกถอนการแตงต้ังกรรมการของบริษัท ซ่ึง
ไดรับแตงต้ังโดยมติของที่ประชุมใหญนั้น ตอมาปรากฏวากรรมการชุดท่ีผูรองขอใหเพิกถอนได
ลาออกไป คํารองท่ีขอใหเพิกถอนการแตงต้ังกรรมการยอมไมมีประโยชนท่ีจะพิจารณาตอไป และ
เม่ือกรรมการชุดเกาตามท่ีท่ีประชุมผูถือหุนมีมติมอบอํานาจใหแลว มติของท่ีประชุมใหญวิสามัญ
ซ่ึงแมจะผิดระเบียบก็เปนอันใชไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1167 คํารองท่ี
ขอใหเพิกถอนมติท่ีประชุมใหญวิสามัญยอมไมมีประโยชนท่ีจะพิจารณาตอไปเชนเดียวกัน ศาล
ชอบท่ีจะส่ังจําหนายคดีเสียจากสารบบความ 

(ผูขอรับการประเมิน: ฎีกานี้นาจะเปนบรรทัดฐานใหนายทะเบียนและผูมีสวนไดเสียของ
บริษัทใชเปนหลักในการพิจารณาได) 

 
                               3.13 คําพิพากษาฎีกาท่ี 4953/2536 
                              ความเกี่ยวพันกันในระหวางบริษัทโจทกกับ ส. ผูเปนกรรมการนั้น ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1167 กําหนดใหบังคับตามบทบัญญัติวาดวยตัวแทน ฉะนั้น ส. 
ยอมบอกเลิกการเปนผูแทนของโจทกเสียในเวลาใด ๆ ก็ไดทุกเม่ือ และยอมมีผลทันทีเม่ือไดแสดง
เจตนาแกโจทกดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 826 , 827 , 386 หาใชมีผลตอเม่ือโจทกไดนําไปจดทะเบียน
ตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทแลวไม สวนการบังคับใหจดทะเบียนตามมาตรา 1023 นั้น เปน
กรณีท่ีโจทกจะถือเอาประโยชนแกบุคคลภายนอกถึงการเปล่ียนแปลงยังไมได จนกวาจะไดลงพิมพ
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       ความเห็นผูขอรับการประเมิน : ฏีกานี้จะเปนแนวทางการพิจารณากรณีมีหนังสือแจงขอ
ลาออกจากกรรมการมาถึงนายทะเบียน) 
 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 386 ถาคูสัญญาฝายหน่ึงมีสิทธิเลิกสัญญาโดยขอสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย การเลิก

สัญญาเชนน้ันยอมทําดวยแสดงเจตนาแกอีกฝายหน่ึง 
มาตรา 826 อันสัญญาตัวแทนยอมระงับสิ้นไปดวยการถอนตัวแทน หรือดวยตัวแทนบอกเลิกเปนตัวแทน   
อน่ึง สัญญาตัวแทนยอมระงับสิ้นไป เมื่อคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงตาย หรือตกเปนผูไรความสามารถ หรือ

ลมละลาย เวนแตจะปรากฏวาขัดกับขอสัญญาหรือสภาพแหงกิจการน้ัน 
มาตรา 827 ตัวการจะถอนตัวแทน และตัวแทนจะบอกเลิกเปนตัวแทนเสียในเวลาใด ๆ ก็ไดทุกเมื่อ 
คูสัญญาฝายซึ่งจะถอนตัวแทน หรือบอกเลิกเปนตัวแทนในเวลาท่ีไมสะดวกแกอีกฝายหน่ึง จะตองรับผิด

ตอคูสัญญาฝายน้ันในความเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดแกการน้ัน เวนแตในกรณีที่เปนความจําเปนอันมิอาจจะกาว
ลวงเสียได 

มาตรา 1167 ความเก่ียวพันกันในระหวางกรรมการและบริษัทและบุคคลภายนอกน้ัน ทานใหบังคับตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ี วาดวยตัวแทน 

 

                               3.14 คําพิพากษาฎีกาท่ี 535/2506                     
                              ตามบันทึกรายงานการประชุม งบดุลและบัญชีรายช่ือผูถือหุนท่ีสงตอกอง
ทะเบียนหุนสวนปรากฏวา ผูรองลงช่ือเปนประธานในท่ีประชุมและลงช่ือรับรองในฐานะกรรมการ
ไวในงบดุลดวย และตามบัญชีผูถือหุนนั้นปรากฏวาผูรองถือหุนบุริมสิทธิ 20 หุน และหุนสามัญ 
226 หุน ดังนี้ ผูรองจะปฏิเสธวาไมรูไมเห็นและไมไดเปนผูถือหุนตามบัญชีท่ีปรากฏอยูท่ีนาย
ทะเบียนนั้นหาไดไม 
                              เอกสารตาง ๆ ของบริษัทซ่ึงตองสงตอนายทะเบียนนั้น กรรมการลงช่ือรับรอง
เพียงคนเดียวก็ใชได 
                             การคืนหุนจะทําไดก็โดยวิธีโอน ซ่ึงตองกระทําเปนหนังสือและจดทะเบียนใน
สมุดทะเบียนของบริษัทจึงจะใชได 
(ความเห็นผูขอรับการประเมิน : ฎีกานี้ช้ีใหเห็นวาศาลใหความสําคัญกับหลักฐานท่ีบริษัทนําสงตอ
นายทะเบียนเปรียบเสมือนการปดปากผูท่ีโตแยง  ตรงขามกับพยานหลักฐานท่ีปรากฏกับทางการซ่ึง
เปนการนําสงโดยบริษัทเอง)  
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                               3.15  คําพิพากษาฎีกาท่ี 1910/2538 
                               เ ม่ือบริษัทจดทะเบียนแลวถือวาเปนบุคคลมีสิทธิหนาท่ีตางจากผู ถือหุน 
กรรมการผูใดทําใหบริษัทเสียหาย บริษัทยอมเปนผูฟองเรียกใหกรรมการผูนั้นชดใชคาเสียหายแก
บริษัท สวนผูถือหุนจะฟองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1169 ตองเปนการฟอง
แทนหรือฟองเพื่อประโยชนของบริษัทเฉพาะกรณีท่ีบริษัทไมยอมฟองและเปนการฟองเพื่อ
เรียกรองเอาสินไหมทดแทนเทานั้น โจทกซ่ึงเปนเพียงผูถือหุนของบริษัท จึงมิไดอยูในฐานะเจาหนี้
ของจําเลยท่ีจะฟองจําเลยใหลมละลายได 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
       มาตรา  1169 ถากรรมการทําใหเกิดเสียหายแกบริษัท บริษัทจะฟองรองเรียกเอาสินไหมทดแทนแก                 
กรรมการ ก็ได หรือในกรณีที่บริษัทไมยอมฟองรอง ผูถือหุนคนหน่ึงคนใดจะเอาคดีน้ัน ขึ้นวาก็ได  
      อน่ึงการเรียกรองเชนน้ี เจาหน้ีของบริษัทจะเปนผูเรียกบังคับก็ได เทาที่เจาหน้ียังคงมีสิทธิเรียกรองแก 
บริษัทอยู 
 
 

                               ข  เก่ียวกับการประชุมของบริษัท                     
                               3.16  คําพิพากษาฎีกาท่ี 452/2518 
                              ขอบังคับของบริษัทจําเลยมีวา “การประชุมวิสามัญจะเรียกประชุมเม่ือใดก็ไดใน
เม่ือคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดถึงหนึ่งในหาของหุน
ท้ังหมดทําหนังสือขอใหเรียกประชุมวิสามัญ” ตามขอบังคับขอนี้กําหนดใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการที่จะเรียกประชุม มิใชกรรมการคนใดคนหนึ่งแตเพียงคนเดียว แมวาผูถือหุนรวมกัน
ทําหนังสือขอใหเรียกประชุมวิสามัญ ก็จะตองทําหนังสือถึงคณะกรรมการ แลวคณะกรรมการเปน
ผูเรียกประชุม 

ปรากฏวา ม. กรรมการเพียงคนเดียวเปนผูเรียกประชุมผูถือหุนบริษัทจําเลย 
ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2513 โดยไมไดเสนอคํารองขอของผูถือหุนตอคณะกรรมการบริหารของ
บริษัทจําเลยตามขอบังคับ ในวันประชุม ส. ประธานกรรมการบริษัทจําเลยไดส่ังระงับการประชุม 
ม. ยอมรับคําส่ังแตโดยดี แตแลวกลับละเมิดคําส่ัง ไดดําเนินการประชุมตอไป ท่ีประชุมแตงต้ัง ท. 
เปนประธานของท่ีประชุม โดยท่ี ท. มิไดมีคุณสมบัติตามขอบังคับท่ีจะเปนได การประชุมดังกลาว
จึงไมชอบดวยขอบังคับ คณะกรรมการที่ตั้งข้ึนตามมติท่ีประชุมคร้ังนั้น จึงเปนคณะกรรมการที่ไม
ชอบ ไมมีอํานาจบริหารและไมมีอํานาจเรียกประชุมใหญผูถือหุนเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2513 มติ          
ตาง ๆ ของท่ีประชุมผูถือหุนในวันท่ี 11 ตุลาคม 2513  จึงไมมีผล 
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คณะกรมการของบริษัทมีมติใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปในวันท่ี 28 
กุมภาพันธ 2513 เพื่อเลือกกรรมการชุดใหม แต ม. กรรมการคนหนึ่งกลับเรียกประชุมใหญในวันท่ี 
22 เดือนเดียวกันอางวาทําตามคํารองของผูถือหุน โดยไมไดยื่นเร่ืองราวใหคณะกรรมการพิจารณา
กอน ถึงวันท่ี 22 ส. ประธานกรรมการและกรรมการสวนใหญของบริษัทไดพากันไปยังท่ีประชุม 
แจงขอระงับการประชุมในวันนั้น โดยใหประชุมกันในวันท่ี 28 ตามท่ีนัดไวแลว ม. ก็รับคํา คร้ัน ส. 
กับพวกกรรมการกลับไปแลว ม. กลับจัดใหมีการประชุมใหญข้ึนอีก โดยให ท. ซ่ึงมิไดเปน
กรรมการบริษัทเปนประธานท่ีประชุม และท่ีประชุมลงมติเลือก ท. กับพวกเปนกรรมการ คร้ังวันท่ี 
28 ไดมีการประชุมใหญกันอีกคร้ังหนึ่ง ท่ีประชุมไมยอมรับรองรายงานการประชุมวันท่ี 22 ดังนี้ 
แมท่ีประชุมวันท่ี 22 จะไดลงมติเลือก ท. กับพวกเปนกรรมการ ก็ยังถือไมไดวาเปนมติของท่ี
ประชุมใหญเพราะกรรมการสวนใหญส่ังระงับการประชุมในวันนั้นเสียแลว ท. กับพวกจึงมิใช
กรรมการของบริษัท การที่นายทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทรับจดทะเบียน ท. กับพวกเปน
กรรมการของบริษัทจึงเปนการไมชอบ บริษัทมีอํานาจฟองขอใหเพิกถอนได กรณีไมอยูในบังคับ
มาตรา 1195 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงจะตองฟองเพิกถอนภายในหนึ่งเดือนนับแต
วันลงมติ 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 1195 การประชุมใหญน้ันถาไดนัดเรียกหรือไดประชุมกัน หรือไดลงมติฝาฝนบทบัญญัติใน

ลักษณะน้ีก็ดี หรือฝาฝนขอบังคับของบริษัทก็ดี เมื่อกรรมการหรือผูถือหุนคนหน่ึงคนใดรองขึ้นแลว ใหศาลเพิก
ถอนมติของที่ประชุมใหญอันผิดระเบียบน้ันเสีย แตตองรองขอภายในกําหนดเดือนหน่ึงนับแตวันลงมติน้ัน 

 
 

                                 3.17  คําพิพากษาฎีกาท่ี 1310/2517                     
                                กรรมการสวนใหญของบริษัทส่ังระงับการประชุมใหญเสียกอนเร่ิมลงมือ
ประชุมโดยใหไปประชุมกันในวันอ่ืนตามท่ีนัดไว หาจําตองไดรับความยินยอมของท่ีประชุมตามท่ี
บัญญัติไวในมาตรา 1181 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไม เพราะมิใชเร่ิมลงมือประชุม
และมีผูนั่งเปนประธาน แลวจึงไดมีการเล่ือนการประชุมไปเวลาอ่ืน 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1181 ผูน่ังเปนประธานจะเล่ือนการประชุมใหญใดๆ ไปเวลาอื่นโดยความยินยอมของที่ประชุมก็
ได แตในที่ประชุมซึ่งไดเลื่อนมาน้ัน ทานมิใหปรึกษากิจการอันใดนอกไปจากที่คางมาแตวันประชุมกอน  
 

 
                               3.18 คําพิพากษาฎีกาท่ี 2564/2532 
                             คําวา “กรรมการ” ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1172 วรรค
แรก หมายถึง คณะกรรมการ มิไดหมายถึงกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคน เม่ือกรรมการคน



52 
 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 1172 กรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร  

มาตรา 1195 การประชุมใหญน้ันถาไดนัดเรียกหรือไดประชุมกัน หรือไดลงมติฝาฝนบทบัญญัติใน
ลักษณะน้ีก็ดี หรือฝาฝนขอบังคับของบริษัทก็ดี เมื่อกรรมการหรือผูถือหุนคนหน่ึงคนใดรองขึ้นแลว ใหศาลเพิก
ถอนมติของที่ประชุมใหญอันผิดระเบียบน้ันเสีย แตตองรองขอภายในกําหนดเดือนหน่ึงนับแตวันลงมติน้ัน 

 
                               3.19  คําพิพากษาฎีกาท่ี 4219/2541 
                               การที่ผูคัดคานกับผูถือหุนมีหุนรวมกันเกินกวา 1 ใน 5 ของจํานวนผูถือหุนท่ีมี
อยูและเกินกวา 1 ใน 5 แหงจํานวนทุนท่ีมีอยูท้ังหมด ไดรวมกันเขาช่ือทําหนังสือรองขอใหเรียก
ประชุมใหญวิสามัญผูถือหุน โดยระบุวัตถุประสงคในการประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองตาง ๆ รวม 6 
วาระดวยกัน จึงเปนการเรียกประชุมท่ีชอบดวยขอบังคับของบริษัทและประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาตรา 1173 แลว กรรมการบริษัทจึงตองปฏิบัติตามคือ ตองเรียกประชุมโดยพลัน จะไม
เรียกประชุมไมได เพราะบทบัญญัติมาตรา 1174 เปนบทบังคับใหตองปฏิบัติ และไมไดใหสิทธิ
กรรมการใชดุลยพินิจแตอยางใด เม่ือปรากฏวากรรมการไมเรียกประชุมภายในสามสิบวันนับแตวัน
ยื่นคํารองผูคัดคานกับพวกผูถือหุนซ่ึงมีหุนรวมกันเกินกวา 1 ใน 5 แหงจํานวนหุนของบริษัทยอม
เรียกประชุมผูถือหุนกันเองได การที่ผูคัดคานมีหนังสือเชิญผูถือหุนของบริษัทประชุมวิสามัญ จึง
ชอบดวยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1174 วรรคสอง กรณีไมจําตองใหผูถือหุนเดิม
ทุกคนท่ีขอใหเรียกประชุมรวมเรียกประชุมดวย 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1173 การประชุมวิสามัญจะตองนัดเรียกใหมีขึ้นในเมื่อผูถือหุนมีจํานวนหุนรวมกันไมนอยกวา
หน่ึงในหาแหงจํานวนหุนของบริษัท ไดเขาช่ือกันทําหนังสือรองขอใหเรียกประชุมเชนน้ัน ในหนังสือรองขอน้ัน
ตองระบุวาประสงคใหเรียกประชุมเพ่ือการใด      

มาตรา 1174 เมื่อผูถือหุนยื่นคํารองขอใหเรียกประชุมวิสามัญด่ังไดกลาวมาในมาตรากอนน้ีแลว ให
กรรมการเรียกประชุมโดยพลัน  
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ถาและกรรมการมิไดเรียกประชุมภายในสามสิบวันนับแตวันยื่นคํารองไซร ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเปนผูรอง 
หรือผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนด่ังบังคับไวน้ันจะเรียกประชุมเองก็ได  

 
                         3.20  คําพิพากษาฎีกาท่ี 2510/2533 
                              หนังสือบอกกลาวเรียกประชุมใหญวิสามัญผูถือหุนท่ีไดออกในคราวแรกน้ันได
กําหนดระเบียบวาระการประชุม วันเวลาและสถานท่ีประชุมโดยไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
เกินกวา 7 วัน นับถึงวันนัดประชุมถูกตองตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทแลว แมตอมาจะ
ไดมีการเล่ือนวันประชุมออกไปจากเดิม โดยวันท่ีออกหนังสือแจงกําหนดเปล่ียนแปลงวันประชุม 
และวันท่ีผูถือหุนไดรับหนังสือดังกลาวจะมีเวลานอยกวา  7 วัน นับถึงวันนัดประชุมใหมท่ีเล่ือน
ออกไปก็ตามก็ตองถือวาการบอกกลาวเรียกประชุมคร้ังนี้ไดมีการแจงถึงผูถือหุนต้ังแตคราวแรก
แลว หนังสือแจงกําหนดเปลี่ยนแปลงวันเวลาประชุมดังกลาวเปนแตเพียงการแจงเปล่ียนแปลงวัน
เวลาประชุมตามหนังสือท่ีแจงเดิมเทานั้น 
 
                           3.21  คําพิพากษาฎีกาท่ี 6606/2538 
                              ในขณะท่ีบริษัท ท. ถูกขีดช่ือเปนบริษัทราง บริษัทดังกลาวเปนลูกหนี้ของ ผูรอง
อยูจึงเปนเหตุใหผูรองไมสามารถดําเนินคดีแกบริษัทดังกลาวได อันเปนเหตุใหผูรองไดรับความ
เสียหายเพราะไมอาจดําเนินคดีแกบริษัทดังกลาวได เปนกรณีท่ีผูรองไดรับความเสียหายซ่ึงไมเปน
ธรรมแกผูรองแลว ผูรองยอมมีสิทธิท่ีจะยื่นคํารองขอตอศาลเพื่อใหศาลส่ังใหนายทะเบียนหุนสวน
บริษัทกลับจดชื่อบริษัท ท. ใหคืนสถานะเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 1246(6)  
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1246 (6) ถาบริษัท หรือผูถือหุน หรือเจาหน้ีใด ๆ ของบริษัทรูสึกวาตองเสียหายมิเปนธรรมเพราะ
การท่ีบริษัทถูกขีดช่ือจากทะเบียนน้ันไซร เมื่อบริษัทหรือผูถือหุนหรือเจาหน้ียื่นคํารองตอศาล และศาลพิจารณา
ไดความเปนที่พอใจวา ในขณะที่ขีดช่ือบริษัทจากทะเบียนน้ันบริษัทยังทําการคาขายหรือยังประกอบการงานอยูก็
ดี หรือมิฉะน้ันเห็นเปนการยุติธรรมในการท่ีจะใหบริษัทไดกลับคืนสูทะเบียนก็ดี ทานวาศาลจะสั่งใหจดช่ือบริษัท
คืนเขาสูทะเบียนก็ได และถาเชนน้ันทานใหถือวาบริษัทน้ันไดคงต้ังยืนยงตลอดมาเสมือนด่ังวามิไดมีการขีดช่ือ
ออกเลย อน่ึง ดวยคําสั่งอันน้ันศาลจะสั่งและวางขอกําหนดไวเปนประการใดๆ ตามที่เห็นเปนการยุติธรรมดวยก็
ได เพ่ือจัดใหบริษัทและบรรดาบุคคลอื่นๆ กลับคืนสูฐานเดิมเสมือนด่ังวาบริษัทน้ันมิไดถูกขีดช่ือออกจาก
ทะเบียนเลย 
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                               ค.  อํานาจกรรมการ 
                               3.22  คําพิพากษาฎีกาท่ี 1504/2597 
                             ผูจัดการบริษัทลงนามในฟองอุทธรณแตมิไดประทับตราของบริษัทดังท่ีขอบังคับ
ท่ีไดจดทะเบียนแลวไดกําหนดไว  ฟองอุทธรณฉบับนั้นมิถือวาเปนฟองอุทธรณอันถูกตองแทจริง
ตามกฎหมาย 
 
                               3.23 คําพิพากษาฎีกาท่ี  544/2549 
                              ขอบังคับของบริษัทมีวา กรรมการจัดการและกรรมการอ่ืนรวมกันสองนายมี
อํานาจลงช่ือแทนบริษัท ถากรรมการจัดการสามนายลงนามแตงทนายในคดีท่ีบริษัทฟองความโดย
ไมมีกรรมการอื่นลงช่ือดวย ถือวาไมเปนการลงช่ือแทนบริษัท เพราะมิไดกระทําตามขอบังคับท่ีได
จดทะเบียนไว 

 
                               3.24 คําพิพากษาฎีกาท่ี 316-318 / 2500 
                              กรรมการบริษัทจํากัด  2 นาย ลงนามในใบแตงทนายถูกตองตามขอบังคับของ
บริษัทแลวทนายลงช่ือในฟองเปนการชอบดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา  
61,62  แมคําฟองจะระบุช่ือโจทกวา  “ บริษัท เรือลําเลียง จํากัด โจทก โดยนายประสิทธ์ิ  ทวีสิน   
กรรมการผูจัดการ” แตผูเดียว ไมระบุช่ือกรรมการอีกนายหน่ึงดวยก็เปนฟอง ของบริษัท จํากัด โดย
ชอบแลว 

 
                               3.25  คําพิพากษาฎีกาท่ี  347/2506 
                               ขอจํากัดอํานาจกรรมการในอันจะลงนามผูกพันบริษัทท่ีวาจะตองมีตราของ
บริษัทประทับดวยนั้น  เม่ือไดจดทะเบียนและไดลงพิมพโฆษณาในหนังสือราชกิจจาแลว ตองถือวา
เปนอันรูแกบุคคลท่ัวไป หนังสือสัญญาเชาซ่ึงมีขอความในตอนตนวาบริษัทโดยกรรมการผูจัดการ
เปนผูเชา และมีลายมือช่ือกรรมการผูจัดการในชองผูเชา  แตไมมีตราของบริษัทประทับดวยนั้นยอม
ไมผูกพันบริษัท 
 
                               3.26 คําพิพากษาฎีกาท่ี  279/2508 
                              เม่ือขอบังคับของบริษัทระบุวา ในการลงช่ือทําการแทนบริษัทตองมีกรรมการ  2  
คน  ลงช่ือ แตบริษัทโจทกฟองโดยมีกรรมการคนเดียวลงชื่อแตงทนาย  เมื่อจําเลยตัดฟองวา
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                               3.27  คําพิพากษาฎีกาท่ี  1121/2513 
                               บริษัท ส. ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดไวโดยชอบดวย
กฎหมายในการน้ีไดจดทะเบียนรายช่ือกรรมการของบริษัทคร้ังหลังท่ีสุด คือ เม่ือวันท่ี 6  เมษายน  
2509  ไววามีกรรมการ 7 คน คือ จําเลยท้ังเจ็ดคนนี้ซ่ึงเปนกรรมการชุดท่ีไดรับเลือกจากมติท่ีประชุม
ใหญของบริษัทเม่ือวันท่ี  15 พฤศจิกายน 2508  จึงถือไดวากรรมการชุดจําเลยนี้เปนกรรมการของ
บริษัทท่ีถูกตองชอบดวยกฎหมาย ตอมาเม่ือวันท่ี  8 พฤษภาคม 2509  ไดมีการประชุมใหญตั้ง
กรรมการชุดใหมข้ึนอีก 7  คน คือ กรรมการชุดโจทก แตไดมีการคัดคาน และ ท. กับพวกไดยื่นคํา
รองตอศาลจังหวัดขอใหเพิกถอนมติท่ีประชุมใหญเมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2509  อางวาเปนการ
ประชุมใหญท่ีไมชอบดวยกฎหมายและขอบังคับของบริษัท  ปรากฏตามคดีแพงดําท่ี  132/2509  ซ่ึง
คดีดังกลาวไดเด็ดขาดถึงท่ีสุดแลว โดยศาลฎีกาพิพากษาใหเพิกถอนมติท่ีประชุมใหญหรือท่ีประชุม
วิสามัญเม่ือวันท่ี   8  พฤษภาคม  2509  ท่ีตั้งกรรมการใหมคือกรรมการชุดโจทกเปนกรรมการของ
บริษัทเสีย ฉะนั้น เม่ือมติท่ีประชุมใหญเม่ือวันท่ี  8 พฤษภาคม 2509  ซ่ึงต้ังกรรมการชุดโจทกเปน
กรรมการของบริษัทในภายหลังการแตงต้ังกรรมการชุดจําเลยเพ่ือบริหารกิจการของบริษัทแทน
กรรมการชุดจําเลยไดถูกศาลพิพากษาเพิกถอนเสียเชนนี้แลว ก็เทากับไมมีการแตงต้ังกรรมการชุด
ใหมข้ึนแทนกรรมการชุดจําเลย  กรรมการชุดจําเลยซ่ึงไดรับแตงต้ังโดยมติท่ีประชุมใหญและนาย
ทะเบียนไดจดทะเบียนเปนกรรมการของบริษัทโดยชอบกฎหมายแลว  ก็มีสิทธิและอํานาจที่จะ
บริหารกิจการของบริษัทไดโดยชอบตอไป 

 

                                ง. หุนของบริษัท 
                                3.28  คําพิพากษาฎีกาท่ี  351/2547 
                             ผูท่ีมีช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนรายนามผูถือหุนของบริษัทนั้น มีหนาท่ีตอง
ชําระเงินคาหุนท่ีคางชําระจนครบถวน  แมจะปรากฏวาบริษัทไดยึดใบหุนนั้นไวเปนประกันเงินคา
หุนท่ีคางชําระและไดบอกขายแกผูอ่ืนก็ดี จําเลยเปนหนี้บริษัทโจทกคาซ้ือหุน 100 หุนของบริษัท
นั้น โจทกยึดหุนไวเปนประกันและบอกขายหุนนั้น แตขายไมได โจทกจึงฟองเรียกเงินจากจําเลย 
ตัดสินใหจําเลยชําระราคาหุนท่ีคางชําระแกโจทก 
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                               3.29 คําพิพากษาฎีกาท่ี 196/2517  
                              จําเลยชักชวนใหผูอ่ืนเขาช่ือซ้ือหุนบริษัทโดยไมไดระบุวาเปนบริษัทจํากัด  ไดมี
การเร่ิมงานไปบางแลวโดยผูซ้ือหุนมอบใหจําเลยเปนผูดําเนินกิจการเปนหุนสวนผูจัดการแตผูเดียว 
เชนนี้  กิจการท่ีเขาหุนกันนั้นจึงไมใชบริษัทจํากัด แมยังไมไดจดทะเบียนผูซ้ือหุน  ก็จะขอเงินคาหุน
คืนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  1112  หาไดไม 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1112 ถาการจดทะเบียนมิไดทําภายในสามเดือนนับแตประชุมต้ังบริษัทไซร ทานวาบริษัทน้ันเปน
อันไมได ต้ังขึ้น และบรรดาเงินที่ไดรับไวจากผู เขาช่ือซื้อหุนน้ันตองใชคืนเต็มจํานวนมิใหลดเลย  
             ถามีจํานวนเงินเชนวาน้ันคางอยูมิไดคืนในสามเดือนภายหลังการประชุมต้ังบริษัทไซร ทานวากรรมการ
ของบริษัทตองรับผิดรวมกันที่ จะใชทั้ งตนเ งินและดอกเบี้ ยคิด ต้ังแต เวลาสิ้น กําหนดสามเ ดือนน้ัน  
              แตถากรรมการคนใดพิสูจนไดวา การท่ีเงินขาดหรือที่ใชคืนชาไปมิไดเปนเพราะความผิดของตนไซร 
กรรมการคนน้ันก็ไมตองรับผิดในการใชตนเงินหรือดอกเบี้ย 

 
                               3.30  คําพิพากษาฎีกาท่ี 701/2513 
                             ผูรองเปนผูถือหุนของบริษัทจํากัดและยังคางชําระคาหุนอยู  แตผูรองก็เปนเจาหนี้
บริษัทเพราะไดชําระหนี้แทนไปในฐานะผูคํ้าประกัน  ตอมาเม่ือบริษัทลมละลายและเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยแจงใหชําระเงินคาหุน  ผูรองจะขอใหเอาหนี้ดังกลาวหักกลบลบกันหาไมได 
 
                             3.31  คําพิพากษาฎีกาท่ี  2131 /2518 
                             บริษัทเอาเงินท่ีผูถือหุนใหยืมมาหักกับราคาหุนท่ีผูถือหุนคางชําระ ขัดตอมาตรา  
1119  ถือวายังไมไดชําระคาหุนในสวนนี้ 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1119 หุนทุกๆ หุนจําตองใหใชเปนเงินจนเต็มคา เวนแตหุนซึ่งออกตามบทบัญญัติมาตรา 1108 
อนุมาตรา (5) หรือมาตรา 1221  

ในการใชเงินเปนคาหุนน้ัน ผูถือหุนจะหักหน้ีกับบริษัทหาไดไม  

 

                             3.32 คําพิพากษาฎีกาท่ี  777/2519 
                             การชําระคาหุนบริษัทจํากัดท่ีตองชําระเปนเงินจะหักหนี้กับบริษัทไมได  เพราะ
การชําระหนี้คาหุนอยูในบังคับของ มาตรา  1119  วรรคสอง  ซ่ึงบัญญัติวาในการใชเงินเปนคาหุน
นั้นผูถือหุนจะหักหนี้กับบริษัทหาไดไม  อันเปนบัญญัติหามโดยเด็ดขาด ดังนั้นผูรองจึงเอาหน้ีเงิน
ยืมมาหักกับหนี้คาหุนไมได 
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 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 1119 หุนทุกๆ หุนจําตองใหใชเปนเงินจนเต็มคา เวนแตหุนซึ่งออกตามบทบัญญัติมาตรา 1108 

อนุมาตรา (5) หรือมาตรา 1221  
ในการใชเงินเปนคาหุนน้ัน ผูถือหุนจะหักหน้ีกับบริษัทหาไดไม 

 
                             3.33 คําพิพากษาฎีกาท่ี  2450/2538)  
                             การเรียกเงินคาหุนซ่ึงยังจะตองสงอีกในแตละคราวตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 1120 , 1121  เปนดุลพินิจของกรรมการท่ีจะเรียกจากผูถือหุนเม่ือใดเปนจํานวน
เทาใดก็ไดตราบเทาท่ีบริษัทยังคงดํารงอยู ไมตองเรียกภายใน 10 ป นับแตวันจดทะเบียนบริษัท 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1120 บรรดาเงินคาหุนซึ่งยังจะตองสงอีกน้ัน กรรมการจะเรียกใหผูถือหุนสงใชเสียเมื่อใดก็ได เวน
แตที่ประชุมใหญจะไดวินิจฉัยเปนอยางอื่น 

มาตรา 1121 การเรียกเงินคาหุนแตละคราวน้ัน ทานบังคับวาใหสงคําบอกกลาวลวงหนาไมตํ่ากวายี่สิบเอ็ด
วันดวยจดหมายสงลงทะเบียนไปรษณีย และผูถือหุนทุกคนจะตองใชเงินตามจํานวนที่เรียกน้ันสุดแตกรรมการจะ
ไดกําหนดไปวาใหสงไปยังผูใด ณ ที่ใดและเวลาใด 
 

                         3.34  คําพิพากษาฎีกาท่ี  698/2539  
                              การท่ีบริษัทจะเรียกเงินคาหุนซ่ึงยังจะตองสงอีก เปนดุลพินิจของกรรมการท่ีจะ
เรียกจากผูถือหุนเม่ือใด  เปนจํานวนเงินเทาใดก็ไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  
1120  หาใชจะตองเรียกรองภายในกําหนด  10  ป  นับแตวันท่ีผูรองเขาช่ือจองซ้ือหุนไม  ดังนั้น
สิทธิเรียกรองของผูคัดคานในการเรียกใหผูรองสงใชเงินคาหุนท่ีคางชําระนับแตวันทําสัญญาเขาช่ือ
จองซ้ือหุนแมจะเกิน 10 ป ก็ไมขาดอายุความ 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1120 บรรดาเงินคาหุนซึ่งยังจะตองสงอีกน้ัน กรรมการจะเรียกใหผูถือหุนสงใชเสียเมื่อใดก็ได เวน
แตที่ประชุมใหญจะไดวินิจฉัยเปนอยางอื่น 
 

                         3.35  คําพิพากษาฎีกาท่ี  773/2532  
                              การที่จะเรียกเงินคาหุนซ่ึงยังจะตองสงอีกในแตละคราวนั้น  เปนดุลพินิจของ
กรรมการที่จะเรียกจากผูถือหุนเม่ือใด  เปนจํานวนเทาใดก็ไดตราบเทาท่ีบริษัทยังคงดํารงอยู  หาใช
วาจะตองเรียกภายในกําหนด  10  ป  นับแตวันจดทะเบียนต้ังกรรมการบริษัทไม แมเม่ือเลิกบริษทั ผู
ชําระบัญชีจะเรียกใหผุถือหุนสงใชเงินลงหุนอันเปนสวนท่ียังคางชําระอยูนั้นก็ไดตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  1265  ดังน้ันสิทธิเรียกรองของบริษัทจําเลยในการเรียกเงินคาหุน
ซ่ึงยังจะตองสงอีกจึงเกิดข้ึนในแตละคราวท่ีกรรมการสงคําบอกกลาวเรียกเงินคาหุนนั้น  และเม่ือ
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 1265 ผูชําระบัญชีจะเรียกใหผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนสงใชเงินลงหุนอันเปนสวนยังคางชําระอยู

น้ันก็ได และเงินที่คางชําระน้ี ถึงแมจะไดตกลงกันไวกอนโดยสัญญาเขาหุนสวน หรือโดยขอบังคับของบริษัทวา
จะไดเรียกตอภายหลังก็ตาม เมื่อเรียกเชนน้ีแลว ทานวาตองสงใชทันที 
 

พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483   
มาตรา 22 เมื่อศาลสั่งพิทักษของลูกหน้ีแลว เจาพนักงานพิทักษทรัพยแตผูเดียวมีอํานาจด่ังตอไปน้ี 

(1) จัดการและจําหนายทรัพยสินของลูกหน้ี หรือกระทําการที่จําเปนเพ่ือใหกิจการของลูกหน้ีที่คางอยู
เสร็จสิ้นไป 

(2) เก็บรวมรวมและรับเงิน หรือทรัพยสินซึ่งจะตกไดแกลูกหน้ีหรือซึ่งลูกหน้ีมีสิทธิจะไดรับจากผูอื่น 
(3) ประนีประนอมยอมความ หรือฟองรอง หรือตอสูคดีใด ๆ เก่ียวกับทรัพยสินของลูกหน้ี 

มาตรา 119 เมื่อปรากฏวาลูกหน้ีมีสิทธิเรียกรองใหบุคคลหน่ึงบุคคลใด ชําระเงินหรือสงมอบทรัพยสินแก
ลูกหน้ี ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยแจงความ เปนหนังสือไปยังบุคคลน้ันใหชําระเงิน หรือสงมอบทรัพยสินตาม
จํานวนที่ได แจงไปและใหแจงไปดวยวาถาจะปฏิเสธ ใหแสดงเหตุผลประกอบขอปฏิเสธ เปนหนังสือมายังเจา
พนักงานพิทักษทรัพยภายในกําหนดเวลาสิบสี่วัน นับแตวัน ไดรับแจงความ มิฉะน้ันจะถือวาเปนหน้ีกอง
ทรัพยสินของลูกหน้ีอยูตามจํานวนที่ แจงไปเปนการเด็ดขาด 

ถาบุคคลที่รับแจงความน้ันปฏิเสธหน้ีตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ภายใน กําหนดเวลาตามวรรคกอน ให
เจาพนักงานพิทักษทรัพยสอบสวน เมื่อเห็นวา บุคคลน้ันไมไดเปนหน้ีใหจําหนายช่ือจากบัญชีลูกหน้ี และแจงให
บุคคลน้ันทราบ ถาเห็นวาบุคคลน้ันเปนหน้ีเทาใด ใหแจงจํานวนเปนหนังสือยืนยันไปยังบุคคลที่ จะตองรับผิดน้ัน 
และใหแจงไปดวยวาถาจะคัดคานประการใด ใหรองคัดคาน ตอศาลภายในกําหนดเวลาสิบสี่วันนับแตไดรับแจง
ความยืนยัน 

ถาบุคคลที่ไดรับแจงความยืนยันน้ันคัดคานตอศาล โดยทําเปนคํารองภาย ในกําหนดเวลาตามวรรคกอน 
ใหศาลพิจารณา ถาพอใจวาเปนหน้ีใหมี 

คําบังคับใหบุคคลน้ันชําระเงิน หรือสงมอบทรัพยสินแกเจาพนักงานพิทักษทรัพย ถาเห็นวาไมไดเปนหน้ี
ใหมีคําสั่งใหจําหนายจากบัญชีลูกหน้ี  

ถาบุคคลที่ไดรับแจงความจากเจาพนักงานพิทักษทรัพยมิไดปฏิเสธตอเจา พนักงานพิทักษทรัพยหรือมิได
รองคัดคานตอศาลตามกําหนดเวลาที่กลาวขางตน เจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจมีคําขอตอศาลใหบังคับใหบุคคล
น้ันชําระหน้ีภายใน กําหนดเวลาตามท่ีศาลเห็นสมควร 

ถาบุคคลน้ันไมปฏิบัติตามคําบังคับของศาล เจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจมี คําขอใหศาลออกหมายบังคับ
คดี เสมือนหน่ึงวาบุคคลน้ันเปนลูกหน้ีตามคําพิพากษา 
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             ในกรณีที่ผูถูกทวงหนี้รองคัดคานตอศาล เจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจมี คําขอโดยทําเปนคํารองตอศาล
ใหสั่งยึด หรืออายัดทรัพยสินของผูรองคัดคาน ไวช่ัวคราวกอนมีคําสั่งในเรื่องหน้ีน้ันได 

 
                                3.36  คําพิพากษาฎีกาท่ี  23/2508  
                                การท่ีบริษัทจํากัดจะริบหุนของผูถือหุนท่ียังคางชําระเงินคาหุนเอาออกขาย
ทอดตลาดนั้นจะตองปฏิบัติการตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวใหบริบูรณเสียกอน  มิฉะนั้น  ตองถือวา
หุนนั้นยังเปนกรรมสิทธ์ิของผูถือหุนอยู  เจาหนี้ตามคําพิพากษาของผูถือหุนมีอํานาจขอใหศาลส่ัง
ยึดหรืออายัดหุนนั้นได 

 
                                              3.37  คําพิพากษาฎีกาท่ี  351/2547 
                                ผูท่ีมีช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนรายนามผูถือหุนของบริษัทนั้น  มีหนาท่ีตอง
ชําระเงินคาหุนท่ีคางชําระจนครบถวน  แมจะปรากฏวาบริษัทไดยึดใบหุนนั้นเปนประกันเงินคาหุน
ท่ีคางชําระและไดบอกขายแกผูอ่ืนก็ดี จําเลยเปนหนี้บริษัทโจทกคาซ้ือหุน 100   หุนของบริษัทนั้น  
โจทกยึดหุนไวเปนประกันและบอกขายหุนนั้น  แตขายไมได โจทกจึงฟองเรียกเงินจากจําเลย 
                                     ตัดสินใหจําเลยชําระราคาหุนท่ีคางชําระแกโจทก 
 

                                3.38  คําพิพากษาฎีกาท่ี  2837/2537  
                                ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1125  เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ขายทอดตลาดหุนท่ีริบแลวไดเงินมากกวามูลคาหุนท่ีผูถือหุนตองรับผิด  ซ่ึงใหเอาหักใชคาหุนท่ี
เรียกกับดอกเบ้ียท่ีคางชําระ ถายังมีเงินเหลือเทาใดตองสงคืนใหแกผูถือหุนนั้น  มิใชตกไดแกบริษัท
เจาของหุน  สวนกรณีท่ีขายไดเงินนอยกวามูลคาหุนท่ีผูจองซ้ือเปนหนี้คาหุนบริษัทเปนกรณีตาม
มาตรา  1106  เม่ือจําเลยจองซ้ือหุนของบริษัทโจทกและตองชําระเงินเต็มมูลคาหุนแกบริษัทโจทก  
แตไมชําระยอมเปนหนี้บริษัทโจทกซ่ึงมีผลใหบริษัทโจทกเรียกใหจําเลยชําระไดตามรูปการแหง
หนี้ท่ัวไป  การที่บริษัทโจทกขายทอดตลาดหุนท่ีจําเลยจองซ้ือไดเงินเทาใดก็นํามาชําระหนี้ท่ีจําเลย
คางชําระเงินมูลคาหุนได  เม่ือยังขาดอยูเทาใดจําเลยก็ตองรับผิดชดใชสวนท่ีขาดอยูแกโจทก  โจทก
จึงมีอํานาจฟองใหจําเลยชําระหนี้สวนที่ยังขาดอยู 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1106 การที่เขาช่ือซื้อหุนน้ันยอมผูกพันผูเขาช่ือโดยเง่ือนไขวา ถาบริษัทต้ังขึ้นแลวจะใชจํานวนเงิน
คาหุนน้ันๆ ใหแกบริษัทตามหนังสือช้ีชวนและขอบังคับของบริษัท  

มาตรา 1125 หุนซึ่งริบแลวน้ันใหเอาออกขายทอดตลาดโดยไมชักชา ไดจํานวนเงินเทาใดใหเอาหักใชคา
หุนที่เรียกกับดอกเบี้ยคางชําระ ถายังมีเงินเหลือเทาใดตองสงคืนใหแกผูถือหุนน้ัน 
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                               3.39  คําพิพากษาฎีกาท่ี  1174/2487 
                              โอนหุนบริษัทจํากัดชนิดระบุช่ือ  เม่ือไมไดลงช่ือผูรับโอนดวยยอมเปนโมฆะแม
จะไดจดแจงการโอนในทะเบียนของบริษัทก็ใชไมได       
                               มาตรา 1141  เปนแตขอสันนิษฐานวาทะเบียนของบริษัทถูกตองและไมใชขอ
สันนิษฐานเด็ดขาด  หุนในบริษัทจํากัดเปนทรัพยสินชนิดหนึ่งการโอนหุนบริษัทจํากัดไมสมบูรณ
ถาผูรับโอนครอบครองมาเกิน  5  ป  ก็อาจไดกรรมสิทธ์ิตามมาตรา  1382 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1141 สมุดทะเบียนผูถือหุนน้ัน ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนพยานหลักฐานอันถูกตองในขอ
กระทงความบรรดาที่กฎหมายบังคับ หรือใหอํานาจใหเอาลงในทะเบียนน้ัน 

มาตรา 1382 บุคคลใดครอบครองทรัพยสินของผูอื่นไวโดยความสงบและโดยเปดเผยดวยเจตนาเปน
เจาของ ถาเปนอสังหาริมทรัพยไดครอบครองติดตอกันเปนเวลาสิบป ถาเปนสังหาริมทรัพยไดครอบครอง
ติดตอกันเปนเวลาหาปไซร ทานวาบุคคลน้ันไดกรรมสิทธิ ์

 
                                3.40  คําพิพากษาฎีกาท่ี 2372/2528 
                               เม่ือหุนของผูรองมิใชหุนชนิดระบุช่ือผูถือหุนในใบหุน ก็หมายความวาเปนหุน
ซ่ึงออกใหแกผูถือหุน ซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1134  บริษัทจะออกใบหุน
ชนิดออกใหแกผูถือไดเฉพาะผูถือหุนท่ีไดชําระเงินคาหุนครบถวนแลวเต็มตามมูลคาหุน ผูรองจงึไม
อาจกลาวอางไดวาหุนของผูรองเปนหุนซ่ึงออกใหแกผูถือ หุนของผูรองจึงเปนหุนชนิดระบุช่ือใน
ใบหุนอันตองบังคับตามมาตรา 1129 วรรคสาม เม่ือผูรองโอนหุนใหแก  น. โดยไมไดจดแจงการ
โอนท้ังช่ือและสํานักงานผูรับโอนนั้นลงในทะเบียนผูถือหุนของบริษัทจําเลย การโอนดังกลาวยอม
ใชยันบริษัทหรือบุคคลภายนอกไมได 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1129 อันวาหุนน้ันยอมโอนกันไดโดยมิตองไดรับความยินยอมของบริษัท เวนแตเมื่อเปนหุนชนิด
ระบุช่ือลงในใบหุนซึ่งมีขอบังคับของบริษัทกําหนดไวเปนอยางอื่น  

การโอนหุนชนิดระบุช่ือลงในใบหุนน้ัน ถามิไดทําเปนหนังสือและลงลายมือช่ือของผูโอนกับผูรับโอน มี
พยานคนหน่ึงเปนอยางนอยลงช่ือรับรองลายมือน้ันๆ ดวยแลว ทานวาเปนโมฆะ อน่ึงตราสารอันน้ันตองแถลงเลข
หมายของหุนซึ่งโอนกันน้ันดวย  

การโอนเชนน้ีจะนํามาใชแกบริษัทหรือบุคคลภายนอกไมได จนกวาจะไดจดแจงการโอนทั้งช่ือและสํานัก

ของผูรับโอนนั้นลงในทะเบียนผูถือหุน  
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มาตรา 1134 ใบหุนออกใหแกผูถือน้ัน จะออกไดก็แตเมื่อมีขอบังคับของบริษัทอนุญาตไว และจะออกให
ไดแตเฉพาะเพ่ือหุนซึ่งไดใชเต็มคาแลว ในกรณีเชนวาน้ี ผูทรงใบหุนชนิดระบุช่ือยอมมีสิทธิจะไดรับใบหุนชนิด
ออกใหแกผูถือ เมื่อเวนคืนใบหุนชนิดระบุช่ือนั้นใหขีดฆาเสีย  

 
                                3.41  คําพิพากษาฎีกาท่ี 3395/2529 
                               การโอนหุนชนิดระบุช่ือของบริษัทจํากัด แมจะกระทําโดยไมถูกตองตาม
กฎหมาย แตเม่ือผูรองรูเห็นมิไดโตแยงปฏิเสธการโอนหุนนั้น จึงถือไดวา ผูรองรับหุนนั้นไวโดย
เจตนายึดถือเปนของตน ยอมไดสิทธิครอบครองเปนเวลาเกินกวา 5 ป หากการโอนหุนเปนโมฆะ ผู
รองก็ไดกรรมสิทธ์ิโดยการครอบครองแลว จึงตองรับผิดในมูลคาหุน สวนท่ียังชําระไมครบตามท่ี
เจาพนักงานพิทักษทรัพยทวงถาม 
 
                               จ. การบริหารจัดการท่ัวไป 
                                3.42  คําพิพากษาฎีกาท่ี  1069/2519 
                               สําเนารายช่ือผูถือหุนตามรายงานการประชุมต้ังบริษัท  ซ่ึงทางราชการ 
รับรองและสงมาในคดีถือวาแทจริงรับฟงได  ผูถือหุนอางวาโอนหุนระบุช่ือแลว แตเม่ือมิไดทําตาม
แบบท่ีมาตรา 1129 วรรคสอง บัญญัติไว  การโอนยอมตกเปนโมฆะ 
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1129 อันวาหุนน้ันยอมโอนกันไดโดยมิตองไดรับความยินยอมของบริษัท เวนแตเมื่อเปนหุนชนิด
ระบุช่ือลงในใบหุนซึ่งมีขอบังคับของบริษัทกําหนดไวเปนอยางอื่น 

การโอนหุนชนิดระบุช่ือลงในใบหุนน้ัน ถามิไดทําเปนหนังสือและลงลายมือช่ือของผูโอนกับผูรับโอน มี
พยานคนหน่ึงเปนอยางนอยลงช่ือรับรองลายมือน้ันๆ ดวยแลว ทานวาเปนโมฆะ อน่ึงตราสารอันน้ันตองแถลงเลข
หมายของหุนซึ่งโอนกันน้ันดวย  

การโอนเชนน้ีจะนํามาใชแกบริษัทหรือบุคคลภายนอกไมได จนกวาจะไดจดแจงการโอนทั้งช่ือและสํานัก
ของผูรับโอนนั้นลงในทะเบียนผูถือหุน 
 
                                 3.43  คําพิพากษาฎีกาท่ี  734/2502 
                                โจทกฟองจําเลยในฐานะผูกอต้ังบริษัท  เรียกคาหนี้สินที่บริษัทเปนลูกหนี้โจทก
อยูเม่ือทางพิจารณาไดความวา  บริษัทนั้นไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลแลว โจทกก็ไมมีอํานาจฟอง
จําเลยในฐานะสวนตัว ตองฟองบริษัท  มาตรา 1113  เปนบทบัญญัติวาดวยหนี้ท่ีท่ีประชุมต้ังบริษัท
ไมไดอนุมัติ ผูเร่ิมกอการตองรับผิด หรือแมจะมีอนุมัติ  ผูเร่ิมกอการก็ยังตองรับผิดไปจนกวาจะได
จดทะเบียนบริษัท 
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 1113 ผูเริ่มกอการบริษัทตองรับผิดรวมกันและโดยไมจํากัด ในบรรดาหนี้และการจายเงินซึ่งที่

ประชุมต้ังบริษัทมิไดอนุมัติ และแมจะไดมีอนุมัติก็ยังคงตองรับผิดอยูเชนน้ันไปจนกวาจะไดจดทะเบียนบริษัท  

 
                                 3.44  คําพิพากษาฎีกาท่ี  1741/2505 
                                จดทะเบียนเปนผูเร่ิมกอการและเปนผูถือหุนตามหนังสือบริคณหสนธิแลว  
หากจะเปล่ียนแปลงก็ตองจดทะเบียน ณ หอทะเบียนแหงเดียวกันนั้น  ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยมาตรา  1016  วรรคสอง 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1016 การจดทะเบียนน้ัน หางหุนสวนหรือบริษัทต้ังสํานักงานแหงใหญทํากิจการอยู ณ ตําบลใดใน
พระราชอาณาจักร ทานใหจดทะเบียน ณ หอทะเบียนสําหรับตําบลน้ัน  

การแกไขขอความท่ีไดจดทะเบียนประการหน่ึงประการใดในภายหลังก็ดี กับทั้งแกไขการอื่นอยางหน่ึง
อยางใด อันบทบัญญัติแผนกน้ีบังคับหรืออนุญาตใหจดทะเบียนก็ดี ก็ตองจด ณ หอทะเบียนแหงเดียวกันน้ัน 

มาตรา 1113 ผูเริ่มกอการบริษัทตองรับผิดรวมกันและโดยไมจํากัด ในบรรดาหนี้และการจายเงินซึ่งที่
ประชุมต้ังบริษัทมิไดอนุมัติ และแมจะไดมีอนุมัติก็ยังคงตองรับผิดอยูเชนน้ันไปจนกวาจะไดจดทะเบียนบริษัท  

 
                                  3.45  คําพิพากษาฎีกาท่ี  467- 468/2513 

                                 การท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา  1114  หามมิใหผูเขาช่ือซ้ือหุน
ฟองรองขอใหศาลเพิกถอนการท่ีตนไดเขาช่ือซ้ือ  โดยยกเหตุวาสําคัญผิดหรือตองขมขูหรือถูกลวง
ลอฉอฉลนั้น  มิไดมีผลเปนการหามมิใหฟองวาถูกหลอกลวงเปนคดีอาญาฐานฉอโกงดวย 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1114 เมื่อบริษัทไดจดทะเบียนแลว ผูเขาช่ือซื้อหุนจะรองฟองขอใหศาลเพิกถอนการท่ีตนไดเขาช่ือ
ซื้อ โดยยกเหตุวาสําคัญผิด หรือตองขมขู หรือถูกลวงลอฉอฉลนั้น ทานวาหาอาจทําไดไม 
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บทที่ 5 
สรุป 

 
คําวินิจฉัยของกรมพัฒนาธุรกิจการคา คําวินิจฉัยคณะกรรมการปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง และคําพิพากษาฎีกาท่ีนําเสนอไดสอดแทรกบทกฎหมายท่ีเกี่ยวของนํามาประกอบไวดวย
เพื่อสะดวกตอการศึกษาและทําความเขาใจ คําวินิจฉัยเปรียบเสมือนคําอธิบายหรือการขยายความ
ของบทกฎหมาย และเปนแนวทางการพิจารณาวินิจฉัยของเจาหนาท่ี และเพื่อสรางความเขาใจ
ใหกับผูมีสวนไดเสียในหางหุนสวนบริษัท แตอยางไรก็ดียังมีประเด็นขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของอีก
หลายมาตราท่ียังไมมีคําวินิจฉัยท่ีชัดเจนออกมา ท้ังนี้ เนื่องจากอาจจะยังไมมีประเด็นท่ีนําไปสูการ
พิจารณาวินิจฉัย หรือยังไมมีขอพิพาท ขออุทธรณ โตแยง ซ่ึงจะตองทําความเขาใจจากตัวบท
กฎหมาย และกฎกระทรวง หรือระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เปนเพียงกรอบกติกาในการตัดสินช้ีขาดในกรณีท่ีมีปญหา          
ขอพิพาทโตแยง เหนืออ่ืนใดหากกรณีความขัดแยงหรือขอพิพาทเกิดข้ึน หากคูกรณีจะใชการ
ประนีประนอมหรือการหาจุดรวมกันท่ียอมรับได จะทําใหเปนภาระของผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายท้ังดาน
เวลา คาใชจาย และความสัมพันธ กลาวคือ หากมีกรณีไมเขาใจ หรือความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนหาก
คูกรณีจะหันมาทําความเขาใจซ่ึงกันและกันแทนใชชองทางของกฎหมายในการฟองรองกันบาง 
การรองเรียนบาง นาจะเปนทางออกท่ีดีและสรางภาพพจนท่ีดีของนิติบุคคลนั้น ๆ ได 
 

เพื่อลดปญหาขอพิพาท ขอโตแยงในหางหางหุนสวนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
ไดจัดต้ังศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทขึ้น (ในช่ือ ศูนยสมานฉันทธุรกิจ) เพื่อเปนสถานท่ีท่ีจะเปด
โอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูเกี่ยวของของหางหุนสวนบริษัทท่ีเกิดขอพิพาทโตแยงไดหัน
หนาเขามาใชศูนยดังกลาวสรางความเขาใจท่ีถูกตองตอกันบนพื้นฐานของกฎหมาย เพื่อสรางความ
ยอมรับท้ังสองฝายแทนท่ีจะใชวิธีทางดานกฎหมายฟองรองอันจะทําใหสูญเสียท้ังเวลา คาใชจาย 
และภาพลักษณท่ีดีของนิติบุคคล ท้ังนี้ ตั้งแตตนป 2553 และต้ังแตมีการเปดใหบริการ (มกราคม 
2553) จนถึงเดือนสิงหาคม 2553 มีผูใหความสนใจเขาระบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทเปน
จํานวนถึง 292 ราย โดยใหคําปรึกษาแนะนําเบ้ืองตนแกคูกรณีจนสามารถทําความเขาใจโดยไมตอง
เขาสูกระบวนการไกลเกล่ียจํานวน 288 ราย มีเพียง 4 ราย ท่ีอยูในระหวางดําเนินการไกลเกล่ียขอ
พิพาท 
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ทายที่สุดนี้ผูขอรับการประเมินหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลและคําวินิจฉัยท่ีนําเสนอน้ีจะ
เปนประโยชนตอท้ังผูมีสวนไดสวนเสียในหางหุนสวนบริษัท และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน แตเหนือ
อ่ืนใดหากปญหาท่ีเกิดข้ึน หากคูกรณีเลือกท่ีจะใชวิธีการประนีประนอมจะเปนทางออกท่ีดีของ
ปญหาดังกลาว 

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




