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บทคัดยอ
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า เป น ส ว นราชการที่ ทํ า หน า ที่ เ ป น สํ า นั ก งานทะเบี ย น
หุนสวนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยมีนายทะเบียนหุนสวนบริษัททําหนาที่
รับจดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง และเลิก หางหุนสวนและบริษัท ซึ่งมีสํานักงานทะเบียนหุนสวน
บริษั ทกลางตั้งอยู ณ กรมพั ฒนาธุรกิ จการคา ถนนนนทบุรี 1 อํ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
มีสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร และสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัด
ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีขาราชการของกรมตั้งแตระดับปฏิบัติการขึ้นไปเปนนายทะเบียน
ในการรับจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท นายทะเบียนหุนสวนบริษัทตองตรวจ
พิจารณาคําขอจดทะเบียนที่ผูขอจดทะเบียน (กรรมการบริษัทกรณีเปนบริษัทจํากัด หรือหุนสวน
ผูจัดการกรณีเปนหางหุนสวน) ยื่นจดทะเบียนวาถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที่กําหนดไว
หรือไม เมื่อเห็นวาเปนไปโดยถูกตองตามระเบียบและไมขัดตอกฎหมาย นายทะเบียนจะสั่งรับจด
ทะเบียน และแตงยอรายการจดทะเบียนนั้นนําลงประกาศราชกิจจานุเบกษา การจดทะเบียนใน
ปจจุบันจํานวนเอกสารคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบลดลงจากอดีต เพื่อเปนการอํานวย
ความสะดวก รวดเร็วใหแกผูขอจดทะเบียน ฉะนั้น เอกสารหลักฐานบางรายการ เชน สําเนารายงาน
การประชุ ม หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม หลั ก ฐานการเข าร ว มประชุ ม ผู ข อจดทะเบีย นไม ต อ งแนบยื่ น
ประกอบคําขอจดทะเบียน ดวยเหตุดังกลาวหางหุนสวนบริษัทบางรายที่มีปญหาความขัดแยงกันได
มี ก ารจั ด ทํ า คํ า ขอจดทะเบี ย นยื่ น ขอจดทะเบี ย นต อ นายทะเบี ย นโดยไม มี ก ารดํ า เนิ น การตามที่
กฎหมายกํ า หนดไว จ ริ ง เช น ไม มี ก ารประชุ ม จริ ง ไม ดํ า เนิ น การประชุ ม ตามกฎหมายกํ า หนด
นายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียนดังกลาวไปแลว ปรากฏภายหลังวาผูมีสวนไดเสียในหางหุนสวน
บริษัท โดยเฉพาะบริษัทจํากัดรองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียน โตแยง คัดคานการจดทะเบียน
ขอใหระงับการจดทะเบียนอันเนื่องมาจากขอพิพาทของผูเกี่ยวของในบริษัทจํากัด เชน โตแยง
คัดคานวา การประชุมของบริษัทไมถูกตองตามขอบังคับ การจดทะเบียนใหตนเอง (กรรมการ) ออก
จากตําแหนงกรรมการเปนไปโดยไมชอบ หุนในบริษัทของตนถูกขโมย เปนตน ทําใหเกิดคดีความ
ไปสูศาลเปนจํานวนมาก ซึ่งนายทะเบียนหรืออธิบดีในฐานะนายทะเบียนกลางก็อาจถูกฟองเปน
จําเลยในคดีดังกลาวทั้งทางแพง ทางอาญา และทางปกครอง หรือตองขึ้นเบิกความตอศาลในฐานะ
พยานเปนประจํา เหตุตาง ๆ เหลานี้สวนหนึ่งเกิดจากความไมสุจริตของผูมีสวนเกี่ยวของ บางกรณี
เกิดจากความไมเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือขั้นตอนในการปฏิบัติ จึงเกิดปญหาตาง ๆ
ขึ้น ทําใหเกิดภาระทั้งในสวนเอกชนเอง สวนราชการ ตลอดจนตองเปนคดีขึ้นสูศาลเปนจํานวนมาก

ฉะนั้ น เพื่ อ ให เ กิ ด ความเขา ใจในเรื่องดัง กล าวอยางถูก ต อง และเปน อุ ท าหรณ
สําหรับทั้งผูมีสวนไดเสียในหางหุนสวนบริษัท ตลอดจนเจาหนาที่และนายทะเบียนผูรับจดทะเบียน
ผูขอรับการประเมินจึงไดรวบรวมประเด็นปญหาที่เปนสาเหตุใหเกิดขอพิพาท ซึ่งในกรณีนี้จะเนนที่
ประเด็ น ป ญ หาของบริ ษั ท จํ า กั ด ซึ่ ง เป น นิ ติ บุ ค คลที่ เ กิ ด ป ญ หามากที่ สุ ด มานํ า เสนอให เ ห็ น เป น
ประเด็น และไดรวบรวมคําวินิจฉัยของกรมพัฒนาธุรกิจการคาในเรื่องที่มีขอโตแยง คัดคานที่กรม
วินิจฉัย รวมถึงคําพิพากษาฎีกาในเรื่องเกี่ยวกับขอขัดแยงและขอพิพาทที่นําไปสูขบวนการทางศาล
นํามาลงไวเพื่อเปนแนวคิด แนวทางสําหรับสรางความเขาใจ เพื่อนําไปสูความปรองดองสมานฉันท
แทนการใชชองทางในการฟองรอง ซึ่งหวังวาจะชวยลดปญหาขอพิพาท โตแยง คัดคานดังกลาวลง
ไดอีกทางหนึ่ง
ธวัชชัย พันธุรัตน
กันยายน 2553

คํานํา
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า เป น ส ว นราชการที่ ทํ า หน า ที่ เ ป น สํ า นั ก งานทะเบี ย น
หุนสวนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยมีนายทะเบียนหุนสวนบริษัททําหนาที่
รับจดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง และเลิก หางหุนสวนและบริษัท ซึ่งมีสํานักงานทะเบียนหุนสวน
บริษัทกลางตั้งอยู ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา ถนนนนทบุรี 1 อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มี
สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร และสํานักงานหุนสวนบริษัทจังหวัดในทุก
จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีขาราชการของกรมตั้งแตระดับปฏิบัติการขึ้นไปเปนนายทะเบียน
ในการรับจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัทนายทะเบียนหุนสวนบริษัทตองตรวจ
พิจารณาคําขอจดทะเบียนที่ผูขอจดทะเบียน (กรรมการบริษัทกรณีเปนบริษัทจํากัด หรือหุนสวน
ผูจัดการกรณีเปนหางหุนสวน) วาถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบที่กําหนดหรือไม เมื่อเห็นวาเปนโดย
ถูกตองตามระเบียบนายทะเบียนจะสั่งรับจดทะเบียนและจะตองแตงยอรายการจดทะเบียนนั้นนําลง
ประกาศราชกิจจานุเบกษา การจดทะเบียนในปจจุบันจะลดจํานวนเอกสารคําขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบลงเพื่ อ อํ า นวยการสะดวกและรวดเร็ ว ให แ ก ผู ข อจดทะเบี ย น ฉะนั้ น เอกสาร
หลักฐานบางรายการ เชน สําเนารายงานการประชุม หนังสือนัดประชุม หลักฐานการเขาประชุม ผู
ขอจดทะเบียนไมตองแนบไปพรอมกับคําขอจดทะเบียน ดวยเหตุดังกลาวหางหุนสวนบริษัทบาง
รายที่มีปญหาความขัดแยงกันไดมีการจัดทําคําขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนโดย
ไมมีการดําเนินการตามทีกฎหมายกําหนดไวจริง เชน ไมมีการประชุมจริง ไมดําเนินการประชุม
ตามกฎหมายกําหนด มีหนาที่ไดมีคําสั่งรับจดทะเบียนดังกลาวตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนดไป
แลว ปรากฏวามีผูที่มีสวนไดเสียในหางหุนสวนบริษัทโดยเฉพาะบริษัทจํากัดรองขอใหเพิกถอน
การจดทะเบียนโตแยง คัดคานการจดทะเบียน ขอใหระงับการจดทะเบียนอันเนื่องมาจากขอพิพาท
ของผูเกี่ยวของในบริษัทจํากัด เชน โตแยงคัดคานวา การประชุมของบริษัทไมถูกตองตามขอบังคับ
การจดทะเบียนใหตนเอง (กรรมการ) ออกจากตําแหนงกรรมการเปนไปโดยไมชอบ หุนในบริษัท
ของตนถูกขโมย เปนตน จนทําใหเกิดเปนคดีความไปสูศาลเปนจํานวนมาก ซึ่งนายทะเบียนหรือ
อธิบดีในฐานะนายทะเบียนกลางก็อาจถูกฟองเปนจําเลยในคดีดังกลาวทั้งทางแพง ทางอาญา ทาง
ปกครอง หรือตองขึ้นเบิกความตอศาลในฐานะพยานเปนประจํา เหตุตาง ๆ เหลานี้สวนหนึ่งเกิด
จากความไมสุจริ ต ของผูมีสวนเกี่ยวของ บางกรณีเกิดจากความไมเ ขาใจในกฎหมาย ระเบีย บ
ขอบังคับ หรือขั้นตอนในการปฏิบัติ จึงเกิดปญหาตาง ๆ ขึ้น ทําใหเปนภาระทั้งในสวนเอกชนเอง
ในสวนของราชการ ตลอดจนตองเปนคดีขึ้นสูศาลเปนจํานวนมาก

-2ฉะนั้น เพื่อสรางความเขาในเรื่องดังกลาวอยางถูกตอง และเปนอุทาหรณสําหรับทั้งผู
มีสวนไดสวนเสียในของหางหุนสวนบริษัท ตลอดจนเจาหนาที่และนายทะเบียนผูรับจดทะเบียน
ผูขอรับการประเมินจึงไดรวบรวมประเด็นปญหาที่เปนสาเหตุใหเกิดขอพิพาท ซึ่งในกรณีนี้จะเนน
ไปในสวนที่เปนปญหาของบริษัทจํากัดซึ่งเปนนิติบุคคลที่เกิดปญหามากที่สุดมานําเสนอใหเห็น
เปนประเด็น และไดรวบรวมคําวินิจฉัยของกรมพัฒนาธุรกิจการคาในเรื่องที่เกี่ยวขอโตแยง คัดคาน
ที่กรมวินิจฉัย รวมถึงคําพิพากษาฎีกาในเรื่องเกี่ยวกับขอขัดแยงและขอพิพาทที่ไปสูศาลนํามาลงไว
เพื่อเปนแนวคิดแนวทางสําหรับสรางความเขาใจ เพื่อนําไปสูความปรองดองสมานฉันทแทนการใช
ชองทางในการฟองรอง ซึ่งหวังวาจะชวยลดปญหาขอพิพาทโตแยงคัดคานดังกลาวลงไดอีกทาง
หนึ่ง
ธวัชชัย พันธุรัตน
กันยายน 2553

สารบัญ
หนา
บทที่ 1 ขอเท็จจริงเกี่ยวกับบริษัทจํากัด

1

บทที่ 2 ที่มาของปญหา

5

บทที่ 3 ประเด็นปญหาและคําวินิจฉัย
1. คําวินิจฉัยของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
1.1 กรณีกรรมการผูมีอํานาจและเปนผูถ ือหุนถึงแกกรรมไดทําพินยั กรรม
ไวแตพินัยกรรมดังกลาวยังมีปญหาขอโตแยงเกี่ยวกับมรดก ซึ่งคดียัง
ไมมีขอยุติบริษัทสามารถนํามติที่ประชุมมาขอจดทะเบียนแกไข
กรรมการและอํานาจกรรมการไดหรือไม
1.2 กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทเปนบุคคลลมละลายจะสามารถ
ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมกรรมการบริษัทไดหรือไม
1.3 การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอํานาจกรรมการ เมือ่ มีผูมี
สวนไดเสียยืน่ หนังสือคัดคานการจดทะเบียนตอนายทะเบียน
1.4 กรรมการแตงตั้งตามคําพิพากษาของศาลเรียกประชุมผูถือหุนแต
องคประชุมไมครบจึงไมสามารถจัดประชุมได กรรมการจึงไดนัดหุน
เรียกประชุมผูถืออีกครั้งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1179 ว.2 ตองครบองคประชุมหรือไม
1.5 การสงหนังสือนัดประชุมใหญที่มไิ ดสงหนังสือนัดไปยังที่อยูของ
ผูถือหุนที่ปรากฏในทะเบียนของบริษัทและผูถือหุนไมไดรับทราบ
เปนการประชุมโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม
1.6 กรรมการบริษัทไดถูกถอดถอนออกจากตําแหนงโดยมติของที่
ประชุมใหญผูถือหุนของบริษัทและบริษัทไดนําความนั้นมาจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทในภายหลัง การถอดถอน
โดยมติดังกลาวจะมีผลใหบุคคลนั้นพนจากตําแหนงกรรมการของ
บริษัทเมื่อใด
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1.7 การเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1174 วรรคสอง ที่กําหนดวาถาและกรรมการมิไดเรียกประชุม
ภายใน 30 วันนับแตวันยืน่ คํารองนัน้ หมายถึงกรรมการตองเรียกและ
จัดประชุมภายใน 30 วันดวยหรือไม
1.8 การประชุมคณะกรรมการเพื่อเรียกนัดประชุมผูถือหุนบกพรอง มติที่
ประชุมผูถือหุนมีผลใชบังคับไดหรือไม
1.9 นายทะเบียนไดจดทะเบียนและคัดชื่อโจทกออกจากการเปนกรรมการ
บริษัทตามคําพิพากษาของศาลแตไมไดจดทะเบียนและคัดชื่อโจทกออก
จากการเปนกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทโดยใหเหตุผลวาเกินคําพิพากษา
ของศาลโจทกไดมีหนังสือใหเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนคัดชื่อโจทก
ออกจากการเปน กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทดวย นายทะเบียนตอง
ดําเนินการจดทะเบียนแกไขอํานาจกรรมการใหโจทกออกจากการเปน
กรรมการผูมีอํานาจลงชื่อผูกพันหรือไม
1.10 ผูจัดการมรดกมีสิทธิรองขอใหคณะกรรมการของบริษัทจํากัดเรียก
ประชุม วิสามัญผูถือหุนไดหรือไม ถาคณะกรรมการไมเรียกประชุม
ผูจัดการมรดกจะเปนผูเรียกประชุมเองไดหรือไม
1.11 กรณีทบี่ ริษัทไมดําเนินการลงทะเบียนรับผูจัดการมรดกเปนผูถือหุน
1.12 ในการจดทะเบียนนิติบุคคลการระบุสถานที่ตั้งสํานักงาน นิติบคุ คลจะตอง
เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในสถานที่ตั้งนั้นหรือไม และเปนไปตามกฎหมายใด
1.13 การแตงตั้งผูชําระบัญชีและกําหนดอํานาจผูชําระบัญชีที่มิไดเปนไปตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและระเบียบสํานักสํานักงานทะเบียน
หุนสวนบริษัทกลางวาดวยหางหุนสวนบริษัท พ.ศ. 2549 กําหนด
1.14 การกําหนดขอบังคับของบริษัทเรื่องการมอบฉันทะใหบุคคลอืน่ เขา
ประชุมแทนกรรมการบริษัท
1.15 การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมกรรมการและอํานาจกรรมการ กรณีทํา
สัญญาประนีประนอมยอมความและศาลไดมีคําพิพากษาตามยอมให
ยกเลิกสัญญาซื้อขายหุนและคูกรณีมิไดติดใจรองขอใหเพิกถอนมติที่
ประชุมผูถือหุน
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1.16 บริษัทจํากัดจะกําหนดในขอบังคับใหหนุ สามัญมีสิทธิออกเสียง
แตกตางกันไดหรือไม
1.17 บริษัทจํากัดจะจายเงินปนผลดวยการออกหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุน
โดยใชมติพิเศษในการประชุมผูถือหุนหรือตั้งขอบังคับขึ้นใหมเพื่อ
ใหผูถือหุนมีมติพิเศษกรณีดังกลาว สามารถทําไดหรือไม
1.18 บริษัทสามารถใชวีดโี อเทปเปนหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
คําขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมกรรมการและอํานาจกรรมการของ
บริษัทไดหรือไม
1.19 บริษัทสามารถกําหนดขอบังคับวาในการประชุมคณะกรรมการ
กรรมการสามารถมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมกรรมการแทน
และผูรับมอบฉันทะใหนับเปนองคประชุม รวมทั้งมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนไดหรือไม
1.20 การลาออกจากตําแหนงกรรมการของบริษัทมีผลเมื่อใด
1.21 กรณีมกี ารเลิกบริษัทจํากัดเพราะเหตุอื่นนอกจากลมละลายบุคคลใดจะ
เปนผูชําระบัญชีและตองดําเนินการอยางไร
1.22 บริษัทจํากัดมีความประสงคเปลี่ยนชื่อบริษัทเปนอยางอื่นและเมื่อเปลี่ยน
ชื่อแลวบริษัทที่มีชื่อใหมสามารถใชผลงานของบริษัทชื่อเดิมไดหรือไม
1.23 การประชุมอนุมัติงบดุลบริษัทจํากัดไดจดั ประชุมสามัญประจําปไปแลว
แตมีเหตุจําเปนไมสามารถนําเส นองบดุล เพื่ ออนุมัติในการประชุม
ครั้งนั้นได ตอมาบริษัทไดมีการประชุมผูถือหุนเพือ่ อนุมัติงบดุลดังกลาว
การประชุมครั้งหลังนี้เปนการประชุมประเภทใด
1.24 การสงคืนเงินทุนและสวนเกินมูลคาหุนบริษัทจะดําเนินการจดทะเบียน
ลดทุนเพื่อคืนเงินทุนและเงินสวนเกินมูลคาหุนทีเ่ หลือจากการสมทบเขา
ในทุนสํารองตามกฎหมายแลว ใหผูถือหุนไดหรือไม
1.25 การพนจากการเปนผูมีอํานาจลงชื่อผูกพันบริษัทหรือหางหุนสวนจะกระทํา
ไดโดยวิธีใดบางและสามารถตรวจสอบไดจากเอกสารหรือหลักฐานใด
1.26 วันที่นติ ิบุคคลมีอํานาจกระทําการในนามของหางหุนสวนหรือบริษัทนั้น
เริ่มเมื่อใด
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1.27 การเสนอขายหุน ที่ออกใหมจากการเพิ่มทุนของบริษัทจํากัด มีขั้นตอนวิธี
ดําเนินการอยางไร
1.28 การออกจากการเปนหุนสวนจํากัดความรับผิดตองดําเนินการอยางไร
1.29 การขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียนนายทะเบียนตองดําเนินการจด
ทะเบียนแกไขอํานาจกรรมการให จ.ออกจากการเปนกรรมการผูมี
อํานาจลงชื่อผูกพันหรือไม บริษัทที่ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนเปน
บริษัทรางตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1246 ยังมี
สภาพเปนนิติบุคคลอยูหรือไม และเจาหนี้ของบริษัทยังสามารถฟอง
บริษัทไดหรือไม
1.30 บริษัทมีเงินทุนสํารองเกินกวาจํานวนที่กฎหมายกําหนด บริษัทสามารถ
นําเงินทุนสํารองสวนที่เกินนี้มาใชจายเพื่อวัตถุประสงคอื่นของบริษัท
ไดหรือไม หรือในกรณีที่ขอบังคับของบริษัทกําหนด ใหกันเงินสํารอง
ไวเกินกวาจํานวนที่กฎหมายกําหนด บริษัทจะแกไขขอบังคับใหนําเงิน
ทุนสํารองสวนที่เกินกวาที่กฎหมายกําหนดมาใชตลอดจนนํามาจาย
ปนผลใหแกผูถือหุนไดหรือไม
1.31 บริษัทมีเงินทุนสํารองครบตามที่กฎหมายกําหนด ตอมามีการลดทุน
แลวเงินทุนสํารองของบริษัทมีจํานวนเกินกวารอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนบริษัทจะนําเงินทุนสํารองสวนที่เกินกวากฎหมายกําหนดมาใช
เพื่อวัตถุประสงคอื่นของบริษัท รวมถึงนํามาจายเปนเงินปนผลแกผูถือหุน
ของบริษัทไดหรือไม
1.32 การคืนเงินใหแกบริษัทที่จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีแลวการออก
เช็คคืนเงินหลักประกันใหแกบริษัทที่จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี
แลวจะมีแนวทางแกไขอยางไร
1.33 หามมิใหชี้ชวนประชาชนใหซื้อหุน ตาม ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 1102 ที่หามมิใหชี้ชวนประชาชนใหซื้อหุนเปนการ
หามเฉพาะบริษัทหรือหามผูถือหุนของบริษัทดวย
1.34 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาที่มีอยูกอนการจดทะเบียนเลิกบริษัท
ผูชําระบัญชีจะสามารถกระทําตามภาระผูกพันนัน้ ไดหรือไม
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1.35 การประกอบกิจการลิซซิ่งเขาขายเปนความผิดตามกฎหมายฉบับใด
หรือไม
1.36 การขอใหนายทะเบียนหุนสวนบริษัทระงับการจําหนายจายโอนหรือทํา
การกอใหเกิดภาระผูกพันใดๆ อันเกี่ยวกับหุน ของบริษัทเจาพนักงาน
บังคับคดีไดแจงการยึดหุน ของบริษัทตามคดีของศาลแพง และขอให
นายทะเบียนหุนสวนบริษัทระงับการจําหนายจายโอนหรือทําการกอ
ใหเกิดภาระผูกพันใด ๆ อันเกี่ยวกับหุนไดหรือไม
1.37 เจาหนีม้ ีหนังสือถึงนายทะเบียนคัดคานการจดทะเบียนเสร็จการชําระ
บัญชีแตเจาหนาที่มิไดหมายเหตุ การคัดคานไวเนือ่ งจากมิใชเปนหนี้คาง
ชําระภาษีหรือคาฤชาธรรมเนียม ซึ่งตอมานายทะเบียนไดรับจดทะเบียน
เสร็จการชําระบัญชี เจาหนี้จึงไดมีหนังสือถึงนายทะเบียนขอใหเพิกถอน
การจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีนายทะเบียนจะตองเพิกถอนการจด
ทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีหรือไม
1.38 บริษัทจะลดทุนและนําทุนจดทะเบียนที่ลดลงไปตัดขาดทุนสะสมได
หรือไม
1.39 กิจการรวมคาที่จะจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหมจะตองจดทะเบียนที่
กรมพัฒนาธุรกิจการคาหรือไม
1.40 การกําหนดสิทธิประโยชนในหุนบุริมสิทธิแตกตางจากหุน สามัญ
1.41 กรณีทศี่ าลมีคําสั่งใหนายทะเบียนจดชื่อบริษัทที่ถูกขีดรางคืนสูทะเบียน
2 เกี่ยวกับคําสั่งทางปกครอง
2.1 การเพิกถอนการจด ทะเบียน ควรเพิกถอนใหมีผล ณ วันที่
รับจดทะเบียน หรือ ณ วันที่มีคําสั่งเพิกถอน
2.2 แถลงการณประกอบอุทธรณคําสั่งเพิกถอนคําขอจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงกรรมการ และอํานาจกรรมการที่ยื่นเกินกําหนดอุทธรณ
ควรรับไวพิจารณาหรือไม
2.3 เมื่อปรากฏขอเท็จจริงภายหลังวา ผูเปนหุนสวนเปนบุคคลลมละลาย
ในขณะที่จดทะเบียนเขาเปนหุนสวนของหาง นายทะเบียนจะตอง
ดําเนินการอยางไร
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2.4 การอุทธรณคําสั่งรับจดทะเบียนของนายทะเบียนทีย่ ื่นเกินกําหนด
ระยะเวลา ที่กฎหมายกําหนดเจาหนาที่จะรับไวพิจารณาไดหรือไม
2.5 ผูอุทธรณมีสิทธินําอุทธรณที่เจาหนาที่ปฏิเสธไมรับอุทธรณ เนื่องจาก
เปนอุทธรณที่ยื่นเกินกําหนดไปฟองศาลปกครองไดหรือไม
2.6 กําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณสามสิบวันตาม พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 45 จะเริ่มนับตั้งแต
วันที่ไดรับอุทธรณหรือวันที่ผูอุทธรณสงเอกสารประกอบตามที่ผู
พิจารณาอุทธรณเรียกเพิ่มเติมครั้งหลังสุด
3. คําพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวของ
ก. เกี่ยวกับการทําหนาที่ของกรรมการ
3.1 การลงนามในฐานะผูจดั การบริษัทรายเดียวผูกพันบริษัท
3.2 กรรมการ 3 คน ขอบังคับกําหนดกรรมการ 2 คน ลงชื่อเปนสําคัญ
ผูกพันบริษัท สัญญากูมีกรรมการคนเดียวลงชื่อ ตั้งแตตั้งบริษัทมา
กรรมการอีก 2 คนไมเขาจัดการ มอบอํานาจใหกรรมการจัดการลงชื่อ
เปนผูจัดการ ถือไดวาบริษัทจําเลยไดกระทํานิตกิ รรมจะปฏิเสธความ
รับผิดหาไดไม
3.3 ตราสําคัญของบริษัทมีรูปรางลักษณะเล็กกวาตราสําคัญซึ่งไดจด
ทะเบียนไว และใชในกิจการทั่ว ๆ ไปเปนประจํา การใชตราดังกลาว
ประทับในใบมอบอํานาจจึงถือวาการมอบอํานาจชอบแลว
3.4 การเปนกรรมการบริษัทเปนคุณสมบัตเิ ฉพาะตัวกรรมการตองกระทําการ
ดวยตนเอง
3.5 นายทะเบียนหุน สวนบริษัทจังหวัดรับจดทะเบียนตามรายงานการประชุม
วิสามัญผูถือหุนที่เปนเท็จของบริษัท
3.6 การจดทะเบียนกรรมการสองนายมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั
หมายความวากรรมการ 2 คน ไมวาชายหรือหญิงรวมกันลงชื่อแทนบริษัทได
3.7 ผูถือหุนของบริษัทออกเสียงในการประชุมใหญวิสามัญผูถือหุนเลือก
ตนเองเปนกรรมการได
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3.8 รายงานการประชุมเท็จเพราะไมมีการประชุมกันจริง
มิใชการประชุมใหญที่ผดิ ระเบียบตามมาตรา 1195 จึงไมอยู
ในบังคับที่จะตองเพิกถอนภายในหนึง่ เดือน
3.9 หุนในบริษัทจํากัดของเจามรดกยอมตกแกทายาททันที
จึงมีอํานาจฟองขอใหเพิกถอนมติพิเศษของที่ประชุมใหญ
ตามมาตรา 1195
3.10 กรรมการบริษัทจํากัดถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดยังถือไมได
วาเปนบุคคลลมละลาย
3.11 มีอํานาจจัดการแทนบริษัทถือเอาตามทะเบียนนิตบิ ุคคลของ
หอทะเบียนหุน สวนบริษัทเปนหลักฐาน
3.12 มติของที่ประชุมใหญวิสามัญซึ่งแมจะผิดระเบียบก็อาจใชได
3.13 ความเกีย่ วพันกันในระหวางบริษัทจํากัดกับกรรมการใหบังคับ
ตามบทบัญญัติวาดวยตัวแทน
3.14 บันทึกรายงานการประชุม งบดุลและบัญชีรายชื่อผูถือหุนที่สงตอ
กองทะเบียนหุน สวนมีชื่อกรรมการลงชื่อรับรองความถูกตอง
กรรมการผูลงชื่อรับรองจะปฏิเสธวาไมรูไมเห็นและไมไดเปนผูถือหุน
ตามบัญชีที่ปรากฏอยูที่นายทะเบียนนัน้ หาไดไม
3.15 บริษัทยอมเปนผูฟองเรียกใหกรรมการชดใชคาเสียหายแกบริษัท
ข. เกี่ยวกับการประชุมของบริษัท
3.16 การประชุมผูถือหุนที่เรียกนัดประชุมโดยมิไดเปนมติ
คณะกรรมการไมชอบดวยขอบังคับ
3.17 การประชุมที่กรรมการสวนใหญสั่งระงับการประชุมกอนเริ่ม
การประชุม
3.18 การประชุมที่เรียกนัดประชุมโดยมิไดเปนมติกรรมการเปนการ
ฝาฝนบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะ
หุนสวนและบริษัท ตองรองขอใหศาลเพิกถอนมติที่ประชุมภายใน
กําหนด 1 เดือน นับแตวนั ลงมติ
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3.19 กรรมการไมเรียกประชุมภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่ผูถือหุนไม
นอยกวาหนึ่งหารองขอ ผูถือหุนเรียกประชุมผูถือหุนกันเองได
3.20 หนังสือการเลื่อนวันประชุมออกไปจากเดิมนอยกวา 7 วัน ได
3.21 บริษัท ท. ถูกขีดชื่อเปนบริษัทราง เจาหนี้มีสิทธิที่จะยื่นคํารองขอ
ตอศาลเพื่อใหศาลสั่งใหนายทะเบียนหุนสวนบริษทั กลับจดชื่อ
บริษัท ท. ใหคืนสถานะเปนนิติบุคคลได
ค. อํานาจกรรมการ
3.22 กรรมการลงนามในฟองโดยมิไดประทับตราของบริษัท
ไมถือวาเปนฟองอุทธรณอันถูกตองแทจริงตามกฎหมาย
3.23 การลงชื่อกรรมการไมเปนไปตามขอบังคับของบริษัท
ถือวาไมเปนการลงชื่อแทนบริษัท
3.24 ใบแตงทนายลงนามโดยกรรมการถูกตองตามขอบังคับของบริษัท
ทนายลงชื่อในฟองเปนการชอบดวยกฎหมาย
3.25 ขอจํากัดอํานาจกรรมการในการลงนามผูกพันบริษทั ตองมีตรา
ของบริษัทประทับ หนังสือสัญญาเชาไมมีตราของบริษัทประทับ
ยอมไมผูกพันบริษัท
3.26 กรรมการคนเดียวลงชื่อแตงทนาย ตอมากรรมการอื่นยื่นคําตองขอ
ใหสัตยาบัน ไมแตงทนายใหมใหถูกตองการแตงตั้งโดยกรรมการ
ผูเดียวยังคงบกพรองไมสมบูรณ
3.27 กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งโดยมติที่ประชุมใหญและนายทะเบียน
ไดจดทะเบียนเปนกรรมการของบริษัทโดยชอบกฎหมายแลว
มีสิทธิและอํานาจทีจ่ ะบริหารกิจการของบริษัทไดโดยชอบ
ง. หุนของบริษัท
3.28 ผูที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนรายนามผูถือหุน ของบริษัท
มีหนาที่ตอ งชําระเงินคาหุนที่คางชําระจนครบถวน
3.29 เขาชื่อซื้อหุนบริษัทโดยไมไดระบุวาเปนบริษัทจํากัด และไดมีการ
มอบใหจําเลยเปนผูดําเนินกิจการเปนหุน สวนผูจัดการแตผูเดียว
เชนนี้ กิจการที่เขาหุนกันนั้นจึงไมใชบริษัทจํากัด
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3.30 ผูถือหุนของบริษัทจํากัดและยังคางชําระคาหุนอยู และเปนเจาหนี้
บริษัทดวย บริษัทลมละลาย เจาพนักงานพิทักษทรัพยแจงใหชําระเงิน
คาหุน จะขอใหเอาหนีด้ ังกลาวหักกลบลบกันหาไมได
3.31 บริษัทเอาเงินที่ผถู ือหุนใหยืมมาหักกับราคาหุน ที่ผูถือหุนคางชําระ
ขัดตอมาตรา 1119
3.32 การชําระคาหุนบริษัทจํากัดที่ตอ งชําระเปนเงินจะหักหนี้กับบริษัท
ไมได
3.33 การเรียกเงินคาหุนซึ่งยังจะตองสงอีกในแตละคราวเปนดุลพินจิ ของ
กรรมการจะเรียกจากผูถ ือหุนเมื่อใดเปนจํานวนเทาใดก็ได
ไมตองเรียกภายใน 10 ป นับแตวันจดทะเบียนบริษัท
3.34 การที่บริษัทจะเรียกเงินคาหุนซึ่งยังจะตองสงอีก เปนดุลพินิจของ
กรรมการที่จะเรียกจากผูถือหุนเมื่อใด เปนจํานวนเงินเทาใดก็ได
หาใชจะตองเรียกรองภายในกําหนด 10 ป นับแตวนั ที่ผูรองเขาชื่อ
จองซื้อหุนไม
3.35 การที่จะเรียกเงินคาหุนซึ่งยังจะตองสงอีกในแตละคราวนั้น เมื่อศาลมีคําสั่ง
พิทักษทรัพยบริษัทจําเลยเด็ดขาด เจาพนักงานพิทกั ษทรัพยมีอํานาจเรียก
ใหผูถือหุนของบริษัทชําระเงินคาหุน ซึ่งยังจะตองสงอีกทั้งหมดได
3.36 การที่บริษัทจํากัดจะริบหุนของผูถือหุนที่ยังคางชําระเงินคาหุนเอาออก
ขายทอดตลาดนั้นจะตองปฏิบัติการตามที่กฎหมายบัญญัติไวใหบริบูรณ
เสียกอน
3.37 ผูที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนรายนามผูถือหุน ของบริษัทนัน้
มีหนาทีต่ องชําระเงินคาหุนที่คางชําระจนครบถวน
3.38 เงินจากการขายทอดตลาดหุนของบริษัทมากกวามูลคาหุนที่ผูถือหุน
ตองรับผิด หักใชคาหุน ที่เรียกกับดอกเบี้ยที่คางชําระ มีเงินเหลือเทาใด
ตองสงคืนใหแกผูถือหุน นั้น
3.39 โอนหุนบริษัทจํากัดชนิดระบุชื่อ ไมไดลงชื่อผูรับโอนดวยยอมเปนโมฆะ
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-ญ3.40 หุนที่มิใชหุนชนิดระบุชื่อผูถือหุนในใบหุน หมายความวาเปนหุน ซึ่ง
ออกใหแกผูถือหุน เมือ่ โอนหุนใหแกบุคคลอื่นโดยไมไดจดแจงการ
โอนทั้งชื่อและสํานักงานผูรับโอนนั้นลงในทะเบียนผูถือหุน
การโอนดังกลาวยอมใชยันบริษัทหรือบุคคลภายนอกไมได
3.41 การโอนหุนชนิดระบุชื่อของบริษัทจํากัด แมจะกระทําโดยไมถกู ตอง
ตามกฎหมายหากไมโตแยงปฏิเสธการโอนหุนนั้น และรับหุนนั้นไว
โดยเจตนายึดถือเปนของตนเปนเวลาเกินกวา 5 ป หากการโอนหุน เปน
โมฆะผูรับโอนกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองแลว ตองรับผิดในมูลคา
หุน สวนที่ยังชําระไมครบตามที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยทวงถาม
จ. การบริหารจัดการทั่วไป
3.42 สําเนารายชื่อผูถือหุนตามรายงานการประชุมตั้งบริษัท ซึ่งทางราชการ
รับรองและสงมาในคดีถือวาแทจริงรับฟงได จะอางวาโอนหุน ระบุชื่อแลว
เมื่อมิไดทําตามแบบทีม่ าตรา 1129 วรรคสอง บัญญัติไว การโอนยอมตก
เปนโมฆะ
3.43 หนี้ที่ที่ประชุมตั้งบริษทั ไมไดอนุมัติ ผูเริ่มกอการตองรับผิด หรือแม
จะมีอนุมัติ ผูเริ่มกอการก็ยังตองรับผิดไปจนกวาจะไดจดทะเบียนบริษัท
3.44 จดทะเบียนเปนผูเริ่มกอการและเปนผูถือหุน ตามหนังสือบริคณหสนธิแลว
หากจะเปลี่ยนแปลงก็ตองจดทะเบียน ณ หอทะเบียนแหงเดียวกันนั้น
3.45 การหามมิใหผูเขาชื่อซื้อหุนฟองรองขอใหศาลเพิกถอนการที่ตนไดเขา
ชื่อซื้อ โดยยกเหตุวาสําคัญผิดหรือตองขมขูหรือถูกลวงลอฉอฉล มิไดมี
ผลเปนการหามมิใหฟอ งวาถูกหลอกลวงเปนคดีอาญาฐานฉอโกงดวย
บทที่ 4 สรุป
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บทที่ 1
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับบริษัทจํากัด
“บริ ษั ท จํ า กั ด ” เป น นิ ติ บุ ค คลตามประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย โดยมี ทุ น
แบงเปนหุนมีมูลคาหุนละเทา ๆ กัน1 หุนละไมต่ํากวาหาบาท2 และมีผูถือหุนไมนอยกวา 3 คน3
(เดิมบริษัทจํากัดจะตองมีจํานวนผูถือหุนของบริษัทจํากัดตั้งแตเจ็ดคนขึ้นไป ตอมาในป 2551ไดมี
การแกไขใหจํานวนผูถือหุนลดลง ทั้งนี้เพื่อความคลองตัว และสะดวกรวดเร็วในการจัดตั้งบริษัท
และสอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจสังคมในปจจุบัน) และตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยกําหนดใหบริษัทจํากัดตองจดทะเบียนเพื่อแสดงความเปนนิติบุคคลและมีฐานะ ขอบเขต
และผูรับผิดชอบของนิติบุคคลนั้น ๆ ซึ่งขั้นตอนการกอตั้งบริษัทจํากัดโดยสรุปจะเริ่มตั้งแตผูเริ่มกอ
การไมนอยกวา 3 คน ทําหนังสือบริคณหสนธิ4 ไปจดทะเบียนที่สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท
ในพื้นที่ที่สํานักงานแหงใหญของบริษัท5 มีภูมิลําเนา ทั้งนี้สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทเปน
หนวยงานในกํากับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยในเขตกรุงเทพมหานครมีสํานักงาน

1-5 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1096 อันวาบริษัทจํากัดนั้น คือ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นดวยแบงทุนเปนหุนมีมูลคาเทา ๆ กัน
โดยมีผูถือหุนตางรับผิดจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินที่ตนยังสงใชไมครบมูลคาของหุนที่ตนถือ
มาตรา 1117 อันมูลคาของหุน ๆ หนึ่งนั้น มิใหต่ํากวาหาบาท
มาตรา 1097 บุคคลใดๆ ตั้งแตสามคนขึ้นไปจะเริ่มกอการและตั้งเปนบริษัทจํากัดก็ไดโดยเขาชื่อกัน
ทําหนังสือ บริคณหสนธิ และกระทําการอยางอื่นตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้
มาตรา 1098 หนังสือบริคณหสนธินั้น ตองมีรายการดังตอไปนี้ คือ
(1) ชื่อบริษัทอันคิดจะตั้งขึ้น ซึ่งตองมีคําวา "จํากัด" ไวปลายชื่อนั้นดวยเสมอไป
(2) ที่สํานักงานของบริษัทซึ่งบอกทะเบียนนั้นจะตั้งอยู ณ ที่ใดในพระราชอาณาเขต
(3) วัตถุที่ประสงคทั้งหลายของบริษัท
(4) ถอยคําสําแดงวา ความรับผิดของผูถือหุนจะมีจํากัด
(5) จํานวนทุนเรือนหุนซึ่งบริษัทคิดกําหนดจะจดทะเบียนแบงออกเปนหุนมีมูลคากําหนดหุนละเทาไร
(6) ชื่อ สํานัก อาชีวะ และลายมือชื่อของบรรดาผูเริ่มกอการ ทั้งจํานวนหุนซึ่งตางคนตางเขาชื่อซื้อไวคน
ละ เทาใด
มาตรา 1148 บรรดาบริษัทจํากัด ตองมีสํานักงานบอกทะเบียนไวแหงหนึ่งซึ่งธุรการติดตอและคําบอก
กลาวทั้ง ปวงจะสงถึงบริษัทได ณ ที่นั้น
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ทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร 5 แหง คือ สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต 1 (ปนเกลา)
ตั้งอยู ณ อาคารธนาลงกรณ ทาวเวอร ชั้น 14 ถนนปนเกลา, เขต 2 (พหลโยธิน) ตั้งอยู ณ อาคาร
เลขที่ 78/13 สี่แยกประดิพัทธ ถนนพระราม 6, เขต 3 (รัชดาภิเษก) ตั้งอยู ณ อาคารปรีชาคอมแพล็ก
(ซี 2) ถนนรัชดาภิเษก, เขต 4 (สุรวงศ) ตั้งอยู ณ อาคารวรวิทย ชั้น 8 ถนนสุรวงศ, เขต 5
(ศรีนครรินทร) ตั้งอยู ณ อาคารโมเดอรนฟอรม ชั้น 16 ถนนศรีนครรินทร นอกจากนั้นยังมีสาขา
ยอยอีก 2 แหง คือ ที่ทําการหอการคาไทย และศูนยบริการสงออก ถนนรัชดาภิเษก และมีสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง ตั้งอยู ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา ถนนนนทบุรี 1 สนามบินน้ํา จังหวัด
นนทบุ รี ซี่ ง บริ ษั ท จํ า กั ด ที่ มี ภู มิ ลํ า เนาในเขตกรุ ง เทพมหานคร สามารถยื่ น ขอจดทะเบี ย น ณ
สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทแหงใดก็ไดตามที่กลาวมาขางตน สวนบริษัทจํากัดที่มีสํานักงาน
แหงใหญตั้งอยูในเขตพื้นที่จังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานครจะตองยื่นจดทะเบียนไดที่สํานักงาน
พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด (สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัด)นั้น ๆ (ในระยะตอไปกรม
พัฒนาธุรกิจการคามีโครงการที่จะพัฒนาระบบการจดทะเบียนทาง Online ใหผูขอจดทะเบียน
สามารถยื่นขอจดทะเบียน ณ สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทแหงใดก็ไดโดยจํากัดวาจะตองมี
ภูมิลําเนาอยูในทองที่นั้น) และเมื่อจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิแลว ขั้นตอนตอไปผูเริ่มกอการ
จะตองจัดใหมีผูจองซื้อหุน (โดยผูเริ่มกอการทุกคนจะตองมีชื่อเปนผูซื้อหุนดวยอยางนอย 1 หุน)
ทั้งนี้ ผูที่จองซื้อหุนจะตองชําระคาหุนอยางนอย 25 % ของมูลคาหุน และเมื่อมีการจองซื้อหุนครบ
แลว ผูเริ่มกอการจะตองนัดผูที่เขาชื่อซื้อหุนมารวมประชุมตั้งบริษัท โดยตองสงรายงานการตั้ง
บริษัทและเรื่องที่จะพิจารณาในการประชุมไปยังผูเขาชื่อซื้อหุนทุกคนอยางนอยเจ็ดวันกอนวันนัด
ประชุม ทั้งนี้ เรื่องที่จะประชุมตั้งบริษัทจะเปนเรื่องเกี่ยวกับการกําหนดกรอบการดําเนินงานของ
บริษัทและกําหนดตัวผูดําเนินการแทนบริษัท คือ กรรมการผูกระทําการแทนบริษัท และกําหนด
ขอบังคับซึ่งเปรียบเสมือนกรอบทิศทางนโยบายในการดําเนินการของบริษัทจํากัด และขอบเขต
อํานาจกรรมการ6 เพื่อนํามติที่ประชุมดังกลาวจดทะเบียนตอนายทะเบียน ซึ่งนายทะเบียนจะ
6 ประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1108 กิจการอันจะพึงทําในที่ประชุมตั้งบริษัทนั้น คือ
(1) ทําความตกลงตั้งขอบังคับตาง ๆ ของบริษัท
(2) ใหสัตยาบันแกบรรดาสัญญาซึ่งผูเริ่มกอการไดทําไวและคาใชจายอยางหนึ่งอยางใดซึ่งเขาตองออกไป
ในการเริ่มกอบริษัท
(3) วางกําหนดจํานวนเงินซึ่งจะใหแกผูเริ่มกอการ ถาหากมีเจตนาวาจะให
(4) วางกําหนดจํานวนหุนบุริมสิทธิ ทั้งกําหนดสภาพและบุริมสิทธิแหงหุนนั้น ๆ วาเปนสถานใดเพียงใด
ถาหากจะมีหุนเชนนั้นในบริษัท
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ตรวจสอบรายละเอียดของมติที่ประชุมวาเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดหรือไมและเมื่อเห็นวา
ถูกตองตามกฎหมายแลวนายทะเบียนรับจดทะเบียนแลวจะทําใบสําคัญออกใหเปนหลักฐาน7 และ
ตั้งแตป 2551 เปนตนมา ไดมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหาง
หุนสวนบริษัทใหสามารถดําเนินการจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ไดในวันเดียวหากไดดําเนินการตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด8
(ตอเชิงอรรถที่ 6 หนา 2)
(5) วางกําหนดจํานวนหุนสามัญ หรือหุนบุริมสิทธิซึ่งออกใหเหมือนหนึ่งวาไดใชเต็มคาแลวหรือไดใชแต
บาง สวนแลว เพราะใชใหดวยอยางอื่นนอกจากตัวเงิน และกําหนดวาเพียงใดซึ่งจะถือเอาเปนวาไดใชเงิน แลว ถา
หากจะมีหุนเชนนั้นในบริษัท ใหแถลงในที่ประชุมโดยเฉพาะวา ซึ่งจะออกหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิใหเหมือน
หนึ่งวาไดใชเงินแลวเชนนั้น เพื่อแทนคุณแรงงานหรือตอบแทนทรัพยสินอยางใด ใหพรรณนาจงชัดเจนทุก
ประการ
(6) เลือกตั้งกรรมการและพนักงานสอบบัญชีอันเปนชุดแรกของบริษัท และวางกําหนดอํานาจของคน
เหลานี้ดวย
7 -8 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1111 เมื่อจํานวนเงินซึ่งวาไวในมาตรา 1110 ไดใชเสร็จแลว กรรมการตองไปขอจดทะเบียนบริษัท
นั้น คําขอและขอความที่ลงในทะเบียนนั้น ใหระบุรายการตามที่ไดตกลงกันในที่ประชุมตั้งบริษัท ดั่งตอไปนี้ คือ
(1) จํานวนหุนทั้งสิ้นซึ่งไดมีผูเขาชื่อซื้อ หรือไดจัดออกใหแลว แยกใหปรากฏวา เปนชนิดหุนสามัญเทาใด
หุนบุริมสิทธิเทาใด
(2) จํานวนหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ ซึ่งออกใหเหมือนหนึ่งวาไดใชเต็มคาแลวหรือไดใชแตบางสวน
แลว นอกจากที่ใชเปนตัวเงิน และหุนที่ไดใชแตบางสวนนั้น ใหบอกวาไดใชแลวเพียงใด
(3) จํานวนเงินที่ไดใชแลวหุนละเทาใด
(4) จํานวนเงินที่ไดรับไวเปนคาหุนรวมทั้งสิ้นเทาใด
(5) ชื่อ อาชีวะ และที่สํานักของกรรมการทุกคน
(6) ถาใหกรรมการตางมีอํานาจจัดการของบริษัทไดโดยลําพังตัวใหแสดงอํานาจของกรรมการนั้น ๆ วาคน
ใดมีเพียงใด และบอกจํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเปนสําคัญผูกพันบริษัทไดนั้นดวย
(7)ถาตั้งบริษัทขึ้นชั่วกาลกําหนดอันหนึ่ง ใหบอกกาลกําหนดอันนั้นดวย
(8) ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสาขาทั้งปวง
การลงทะเบียนจะมีรายการอยางอื่นซึ่งกรรมการเห็นสมควรจะใหทราบแกประชาชนก็ลงได
ในการขอจดทะเบียนนั้น ถาไดทําขอบังคับของบริษัทไวประการใดบาง ตองสงสําเนาขอบังคับนั้น ๆ ไป
ดวย กับทั้งสําเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท หนังสือทั้งสองนี้กรรมการตองลงลายมือชื่อรับรองคนหนึ่งเปน
อยางนอย
ใหพนักงานทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสงมอบใหแกบริษัทฉบับหนึ่ง
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ทั้งนี้ เมื่อไดมีการจดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทจํากัดแลว ก็ถือเสมือนวาบริษัทจํากัดนั้นไดมีตัวตน
ขึ้นมา ณ วันที่จดทะเบียน แตเนื่องจากเปนนิติบุคคลสมมุติจึงจําตองมีผูที่กระทําการในนามนิติ
บุคคล เพื่อดําเนินกิจการตามขอบวัตถุประสงคของบริษัท และภายใตขอบังคับที่กําหนดโดยที่
ประชุมใหญผูถือหุน ซึ่งผูที่จะทําการแทนนิติบุคคลดังกลาวเรียกวา “กรรมการ”9 โดยจะทําหนาที่
บริหารกิจการของบริษัทแทนผูถือหุนของบริษัทและเปนผูกอนิติสัมพันธกับบุคคลภายนอกในนาม
บริษัท ทั้งนี้ กรรมการจะมีหนึ่งคนหรือหลายคนขึ้นอยูกับที่ประชุมใหญผูถือหุนจะกําหนด แตถามี
หลายคนจะตองกําหนดขอบเขตอํานาจของกรรมการในการดําเนินการดังกลาวไวใหชัดเจนวา
กรรมการคนใดมีอํานาจอยางไร
9 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1111/1 ในการจัดตั้งบริษัท ถาไดดําเนินการครบทุกขั้นตอนดังตอไปนี้ภายในวันเดียวกับวันที่ผูเริ่ม
กอการจัดทําหนังสือบริคณหสนธิ กรรมการจะขอจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิและจดทะเบียนบริษัทไป
พรอมกันภายในวันเดียวกันก็ได
(1) จัดใหมีผูเขาชื่อซื้อหุนครบตามจํานวนหุนทั้งหมดที่บริษัทจะจดทะเบียน
(2) ประชุมจัดตั้งบริษัทเพื่อพิจารณากิจการตางๆ ตามมาตรา 1108 โดยมีผูเริ่มกอการและผูเขาชื่อซื้อหุน
ทุกคนเขารวมประชุม และผูเริ่มกอการและผูเขาชื่อซื้อหุนทุกคนใหความเห็นชอบในกิจการที่ไดประชุมกันนั้น
(3) เริ่มกอการไดมอบกิจการทั้งปวงใหแกกรรมการ
(4) กรรมการไดเรียกใหผูเขาชื่อซื้อหุนใชเงินคาหุนตามมาตรา 1110 วรรคสอง และเงินคาหุนดังกลาวได
ใชเสร็จแลว
มาตรา 1144 บรรดาบริษัทจํากัด ใหมีกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนดวยกันจัดการตามขอบังคับของบริษัท
และอยูในความครอบงําของที่ประชุมใหญแหงผูถือหุนทั้งปวง
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บทที่ 2
ที่มาของปญหา
หางหุนสวนบริษัทจํากัดในประเทศไทยมีจํานวนกวาเกาแสนราย เฉพาะบริษัทจํากัดที่
ยังคงสถานะ (ยังดําเนินธุรกิจอยู) ในขณะนี้มีจํานวน 551,303 ราย (ที่มา : ขอมูลสถิติสํานักบริการ
ขอมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา ณ วันที่ 7 กันยายน 2553 ) และดังที่เรียนใหทราบแตบทกอน
วาองคประกอบของบริษัทจํากัดประกอบไปดวยผูกอการตั้งบริษัท ผูถือหุน กรรมการ และยังมีผูที่
เกี่ยวของอื่น เชน ผูชําระบัญชี ผูสอบบัญชีของบริษัท เปนตน ซึ่งนับรวมไปแลวอาจจะมีบุคคลใน
บริษัทที่เกี่ยวของเปนจํานวนถึง กวาสองลานคน (ประมาณการจากจํานวนผูถือหุนบริษัทละ 7 คน
ตามองคประกอบของบริษัทจํากัดกอนที่มีการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยใหบริษัทมี
จํานวนผูถือหุนตั้งแต 3 คน ขึ้นไปไดตั้งแตป 2551) รวมไปถึงบุคคลภายนอกที่มีนิติสัมพันธกับ
บริษัทในดานตาง ๆ อีกเปนจํานวนมาก
บริ ษั ท จํ า กั ด ถื อ เป น องค ก รธุ ร กิ จ ขนาดกลางที่ มี จํ า นวนมากที่ สุ ด และครอบครอง
ประเภทธุรกิจมากที่สุด ผลกําไรจากการดําเนินธุรกิจในรูปของบริษัทจะมีจํานวนมากที่สุดอาจไม
เทากับมูลคาการคาของบริษัทในตลาดหลักทรัพยซึ่งเปนบริษัทมหาชนที่มีผูถือหุนเปนจํานวนมาก
แตดวยเหตุบริษัทในตลาดหลักทรัพยนอกจากจะมีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กํากับ
ดูแลแลว ยังมีกฎหมายของตลาดหลักทรัพย (พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535) ควบคุมใหมีการดําเนินธุรกิจใหมีธรรมาภิบาลอีกชั้นหนึ่งและยังตองมีการดําเนินธุรกิจอยาง
โปรงใสเปดเผยมีการรายงานตอมหาชนอยางตอเนื่อง แตบริษัทจํากัดจํานวนมากยังเปนบริษัทที่
ดําเนินกิจการในลักษณะของกิจการในครอบครัวมีผูถือหุนเปนบุคคลในครอบครัวเปนเครือญาติ
เดียวกัน หรือประกอบธุรกิจลงทุนระหวางพรรคพวกเพื่อนพอง ซึ่งจากความสัมพันธดังกลาวทําให
เกิดความไวเนื้อเชื่อในกัน มีการวางใจใหคนใดคนหนึ่งเปนกรรมการดําเนินกิจการของบริษัท หรือ
มอบใหเปนผูบริหารกิจการโดยไมติดตามดูแลอยางใกลชิด คงรับแตเฉพาะเงินปนผลจากบริษัท
และเมื่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทมีกําไรมากหรือกิจการขยายตัวออกไปอาจทําใหเกิดความไม
สุจริตขึ้นของกรรมการผูมีอํานาจบางราย โดยการรวบอํานาจการบริหารหรือจูงใหผูถือหุนมีมติ
เปลี่ยนแปลงบริษัทจํากัด เชน เปลี่ยนแปลงตัวกรรมการบางรายออกจากตําแหนง เปลี่ยนขอบังคับ
ของบริษัท หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูถือหุนของบริษัทโดยที่เจาของหุนเดิมไมทราบ หรือกําหนด
บุริมสิทธิหุนใหมเพื่อหวังเงินปนผลที่มากขึ้น หรือตอง การเปลี่ยนแปลงอํานาจบริหารของบริษัท
โดยตองการรวบอํานาจแตผูเดียว
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ดวยเหตุตาง ๆ ดังกลาวทําใหมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนที่จด
ทะเบียนไวแตแรก โดยอาจเปนการจดเปลี่ยนแปลงโดยที่บุคคลที่ไดรับผลกระทบไมทราบเรื่อง
เชน บริษัทจํากัดมีกรรมการหลายคนและตนเองเปนกรรมการอยูดวย แตไมมีการจํากัดอํานาจ
กรรมการไว (กรรมการคนใดคนหนึ่งสามารถทํานิติกรรมหรือยื่นขอจดทะเบียนไดโดยลําพัง) และ
มีการยื่นขอจดทะเบียนใหกรรมการบางคนออกจากตําแหนงโดยกรรมการผูนั้นไมทราบเรื่อง โดย
การแจงตอนายทะเบียนวามีการประชุมใหญผูถือหุนใหกรรมการผูนั้นออกจากตําแหนงแตไมมีการ
ประชุมจริง หรือจัดประชุมผูถือหุนโดยไมมีการบอกกลาวใหผูถือหุนในฝายกรรมการที่ถูกถอด
ถอนออกจากตําแหนงทราบและไมมีโอกาสเขาไปโตแยงคัดคานในที่ประชุมใหญ เปนตน และเมื่อ
มีการจดทะเบียนแลวผูที่ถูกถอดถอนออกจากตําแหนงก็จะรองขอตอนายทะเบียนใหเพิกถอนการ
จดทะเบียนดังกลาว โดยอางวาการจดทะเบียนนั้นไมชอบดวยกฎหมาย ไมมีการประชุมจริงหรือ
การประชุมไมถูกตองตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท ซึ่งนายทะเบียนจะตองดําเนินการแสวงหา
ขอเท็จจริงจากผูเกี่ยวของทั้งสองฝายและใหโอกาสทั้งสองฝายแสดงพยานหลักฐานใหมากทีส่ ดุ แลว
จึงจะวินิจฉัย และหากกรณีขอเท็จจริงเปนปญหาที่ซับซอนหรือเปนปญหาขอกฎหมายจะตองนํา
เรื่องดังกลาวเขาพิจารณาวินิจฉัยในคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาขอโตแยงของกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา และเมื่อมีผลสรุปของคณะกรรมการและแจงใหผูรองทราบแลว ฝายที่ไดรับผลกระทบจาก
ขอสรุปดังกลาวก็อาจนําเรื่องดังกลาวไปฟองตอศาลเพื่อใหศาลมีคําสั่งใหนายทะเบียนดําเนินการ
อยางหนึ่งอยางใดตามตนเองตองการ ซึ่งก็จะเปนการฟองนายทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดและ
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาในฐานะนายทะเบียนกลางที่พิจารณาวินิจฉัยในชั้นอุทธรณ ทําใหนาย
ทะเบียนและเจาหนาที่ทางดานกฎหมายตองจัดทําเอกสารหลักฐาน ขอมูลเพื่อตอสูคดีในชั้นศาล
ตอไป
ขอเท็จจริงที่เ กิดขึ้ นดังกล าวสวนหนึ่งมาจากความไมรูความไมเขาใจในกฎหมาย
ระเบีย บหลักเกณฑ จึงทําใหเ กิด ปญหาดังกลาวขึ้นมา ทั้งนี้ หากผูที่เ กี่ยวของทราบข อกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับที่ถูกตองชัดเจนก็อาจจะไมมีการโตแยงคัดคานดังกลาว
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บทที่ 3
ประเด็นปญหาและคําวินิจฉัย
การอุทธรณ รองเรียน คัดคาน โตแยงการจดทะเบียนของผูเกี่ยวของของหางหุนสวน
บริษัทจํากัดที่รองตอนายทะเบียนหุนสวนบริษัททั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคมีเปนจํานวนมาก
ซึ่ง เมื่อนายทะเบียนไดรับขอรองเรีย น คั ด คาน โตแยงดัง กลาวแลว ก็จะพิ จารณาว าคําอุ ทธรณ
รองเรียน คัดคาน โตแยงดังกลาวเปนไปคําอุทธรณ คํารองที่เปนไปตามกฎหมายหรือไม เนื่องจาก
คําอุทธรณบางกรณียื่นอุทธรณเมื่อพนกําหนดเวลาที่ใหอุทธรณ และเมื่อเห็นวาเปนกรณีที่รับไว
พิ จ ารณานายทะเบี ย นจะต อ งทํ า การสื บ เสาะหาข อเท็ จ จริ ง และพยานหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข อ งแล ว
พิจ ารณาวิ นิจ ฉั ย หากเห็ น ว าคํ าอุ ท ธรณ หรื อคํ ารอ งดั งกล าวรั บ ฟง ได น ายทะเบี ย นจะพิ จ ารณา
ดําเนินการไปได แตกรณีที่เปนเรื่องที่ไมมีระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนที่นายทะเบียนจะวินิจฉัย
และพิจารณาสั่งการไดโดยลําพัง หรือเปนกรณีที่เปนปญหาขอกฎหมายหรือเปนปญหาที่ซับซอน
นายทะเบียนจะสงคําอุทธรณ คัดคานดังกลาวใหนายทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง (อธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการคา) พิจารณาซึ่งจะใชระยะเวลาอีกพอสมควร ซึ่งผูรองบางรายอาจไมเขาใจใน
กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติหรือความยุงยากของการพิจารณาเมื่อเห็นวามีการใชระยะเวลานาน
ก็จะรองเรียนตอผูบังคับบัญชาชั้นสูงตอไปอีก10 ทําใหเปนภาระของนายทะเบียนในการชี้แจง
ข อ เท็ จ จริ ง ดั ง กล า ว และบางกรณี เ ป น เรื่ อ งที่ เ กิ ด จากความเข า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ นของผู อุ ท ธรณ
รองเรียน โดยโตแยง คัดคานในเรื่องที่ตนเองไมมีสิทธิ

10 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
มาตรา 44 ภายใตบังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองใดไมไดออกโดยรัฐมนตรี และไมมี
กฎหมาย กําหนดขั้นตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ใหคูกรณีอุทธรณคําสั่งทางปกครองนั้น
โดยยื่นตอเจาหนาที่ ผูทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงคําสั่งดังกลาว
คําอุทธรณตองทําเปนหนังสือโดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่อางอิงประกอบดวย
การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง เวนแตจะมีการสั่งใหทุเลาการบังคับตาม
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง
มาตรา 45 ใหเจาหนาที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง พิจารณาคําอุทธรณและแจงผูอุทธรณโดยไมชักชา แต
ตองไม เกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ในกรณีที่เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ให
ดําเนินการ เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลาดังกลาวดวย
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เพื่อใหผูอุทธรณ คัดคาน โตแยง หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับบริษัทจํากัดไมวาจะเปน
กรรมการบริษัท ผูถือหุน และผูเกี่ยวของอื่น ๆ รวมถึงนายทะเบียนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่รับจดทะเบียน
ไดทราบผลคําวินิจฉัยของกรมพัฒนาธุรกิจการคา คําพิพากษาของศาลในประเด็นปญหาเกี่ยวกับ
บริษัทจํากัด ทั้งในประเด็นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประเด็นตามกฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง และประเด็นตามระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจด
ทะเบียนหางหุนสวนบริษัท ผูขอรับการประเมินจึงไดรวบรวมคําวินิจฉัยของกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คําพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวของกับ
ปญหาขอขัดแยงเกี่ยวกับบริษัทและการพิจารณาวินิจฉัยของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทมานําเสนอ
เพื่อใหทุกฝายไดศึกษาเพื่อใชเปนกรณีศึกษาและเปนอุทาหรณกอนตัดสินใจจะดําเนินการใด ๆ และ
เพื่อใหการพิจารณาทําความเขาใจในคําวินิจฉัย หรือคําพิพากษาเปนไปโดยงายและสะดวก ผูขอรับ
การประเมินจึงไดนําบทกฎหมายที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวอางอิงประกอบคําวินิจฉัยหรือคํา
พิพากษานั้น ๆ รวมถึงสอดแทรกขอคิดความเห็นของผูขอรับการประเมินประกอบดวยไวดวย ทั้งนี้
ตัวอยางคําวินิจฉัยดังกลาวเปนตัวอยางที่มีการอุทธรณ คัดคานโตแยงบอย ซึ่งไดแยกตามประเภท
ของคําวินิจฉัยเปนกลุมของเรื่อง ดังนี้

(ตอเชิงอรรถที่ 10 หนา 7)
ถาเจาหนาที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ใหเรงรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหผูมีอํานาจ
พิจารณา คําอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับรายงาน ถามีเหตุจําเปนไมอาจ
พิจารณาใหแลวเสร็จ ภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบ
กอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ใน การนี้ใหขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกินสามสิบวัน
นับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว
เจาหนาที่ผูใดจะเปนผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามวรรคสองใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติมาตรานี้ไมใชกับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอื่น
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1. คําวินิจฉัยของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
1.1 กรณีกรรมการผูมีอํานาจและเปนผูถือหุนถึงแกกรรมไดทําพินัยกรรมไว แต
พินัยกรรมดังกลาวยังมีปญหาขอโตแยงเกี่ยวกับมรดก ซึ่งคดียังไมมีขอยุติบริษัทสามารถนํามติที่
ประชุมมาขอจดทะเบียนแกไขกรรมการและอํานาจกรรมการไดหรือไม
คําวินิจฉัย : ทรัพยมรดกในบริษัทของเจามรดกซึ่งเปนหุนในบริษัทของเจา
มรดกผูตายที่ผูตายไดทําพินัยกรรมไว แตพินัยกรรมดังมีปญหาขอโตแยงเกี่ยวกับการตั้งผูจัดการ
มรดก ซึ่งทายาทนําคดีขึ้นสูศาลและอยูในระหวางการพิจารณาของศาลที่ยังไมมีขอยุติ กรณีที่บริษัท
มีการจัดประชุมและนํามติที่ประชุมดังกลาวไปจดทะเบียนนายทะเบียนจึงไมอาจรับจดทะเบียนได
(คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ที่ พณ 0805.05 (1)/408 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2550)
1.2 กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทเปนบุคคลลมละลายจะสามารถลงลายมือชื่อใน
คําขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมกรรมการบริษัทไดหรือไม
คําวินิจฉัย : ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจด
ทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท พ.ศ.2538 ขอ 65 กําหนดใหคําขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมบริษัท
ตองลงชื่อโดยกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไวเดิม ซึ่งอาจรวมถึงตองขาด
จากตําแหนงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา1154 เปนการพนจากตําแหนงโดยผล
ของกฎหมาย ซึ่งมีผลใหกรรมการไมมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทอีกตอไป รวมทั้งมีผลผูกพัน
บุคคลภายนอกทันที แมจะยังไมมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการก็ตาม ดังนั้น กรณีนี้
กรรมการไมมีอํานาจลงชื่อในคําขอจดทะเบียนและไมสามารถนําระเบียบ ฯ ขอ 65 มาใชได
(คําวินิจฉัย แจงตามหนังสือที่ พณ 0803.03/860 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2548)
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1154 ถากรรมการคนใดลมละลาย หรือตกเปนผูไรความสามารถไซร ทานวากรรมการคนนั้นเปน
อันขาดจากตําแหนง

1.3 การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอํานาจกรรมการ เมื่อมีผูมีสวนได
เสียยื่นหนังสือคัดคานการจดทะเบียนตอนายทะเบียน
คําวินิจฉัย : การประชุมผูถือหุนเพื่อมีมติใหแกไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและ
อํานาจกรรมการ เมื่อไดนัดเรียกประชุมรวมทั้งไดลงมติถูกตองตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยและขอบังคับของบริษัทและยื่นคําขอและเอกสารประกอบครบถวนถูกตองตามระเบียบ
สํานักทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยหางหุนสวนบริษัท พ.ศ.2549 แลว หากคําคัดคานไมมี
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ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยหางหุนสวนบริษัท พ.ศ. 2549
ขอ 74 คํ า ขอจดทะเบีย นแกไขเพิ่ม เติม กรรมการและหรือ อํ านาจกรรมการซึ่งมิ ได เปนไปตาม ขอ 73
วรรคแรกใหนายทะเบียนปฏิเสธการรับจดทะเบียน เวนแตคําขอจดทะเบียนไดลงชื่อโดยกรรมการผูมีอํานาจซึ่ง
ไดรับการแตงตั้งโดยมติที่ประชุมผูถือหุน หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และมีหลักฐานประกอบคําขอจด
ทะเบียนดังตอไปนี้ แลวแตกรณี
ฯลฯ
(2) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งคณะกรรมการเปนผูจัดเรียกประชุมโดย
มิไดมีผูถือหุนรองขอ ใหผูขอจดทะเบียนแนบหลักฐานดังตอไปนี้ประกอบคําขอจดทะเบียนดวย
ก. สําเนาหนังสือบอกกลาวนัดประชุมคณะกรรมการพรอมดวยหลักฐานการสงคําบอกกลาว
นัดประชุมนั้นไปยังกรรมการทุกคนหรือหลักฐานที่ไดรับทราบการนัดประชุมของกรรมการทุกคน
ข. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรากฏมติใหเรียกนัดประชุมใหญผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาเรื่องกรรมการและหรืออํานาจกรรมการ
ค. สําเนาบัญชีรายชื่อซึ่งปรากฏลายมือชื่อกรรมการที่ไดเขาประชุมคณะกรรมการ
ง. สําเนาหนังสือบอกกลาวนัดประชุมใหญผูถือหุนเพื่อพิจารณาเรื่องกรรมการและหรืออํานาจ
กรรมการพร อ มด ว ยหลั ก ฐานการส ง หนั ง สื อ บอกกลา วนั ด ประชุ ม นั้ น ไปยั ง ผู ถื อ หุ น ทุ ก คน หรื อ หลั ก ฐานที่
รับทราบการนัดประชุมใหญผูถือหุน หรือหนังสือพิมพที่ลงโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมใหญผูถือหุนแลวแต
กรณี
จ. สําเนารายงานการประชุมใหญผูถือหุนที่ปรากฏมติการแตงตั้งกรรมการและหรือกําหนด
อํานาจกรรมการใหมตามที่ขอจดทะเบียน และ
ฉ. สําเนาบัญชีรายชื่อที่ปรากฏลายมือชื่อผูถือหุนที่ไดเขาประชุมใหญผ็ถือหุน
ขอ 75 ถานายทะเบียนไดรับคําขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมกรรมการและหรืออํานาจกรรมการใดที่มิไดลง
ชื่อโดยกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนบริษัทตามที่ไดจดทะเบียนไวเดิมตามขอ 73 วรรคแรก ใหนายทะเบียนมี
หนังสือลงทะเบียนไปรษณียตอบรับแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนนั้นไปยังกรรมการผูมีอํานาจทํา
การแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไวเดิมและหรือกรรมการผูที่ถูกจดทะเบียนใหออกจากตําแหนงดวยทุกครั้ง ทั้งนี้
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําขอดังกลาว
ถากรรมการที่นายทะเบียนไดมีหนังสือแจงใหทราบตามความในวรรคแรกมิไดมีหนังสือคัดคานตอนาย
ทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ลงในหนังสือแจง หรือไมไดมีกรรมการหรือผูถือหุนอื่นคัดคานไวกอน หรือ
กรณีคัดคานแตคําคัดคานนั้นไมเกี่ยวของกับเรื่องที่ขอจดทะเบียนหรือคําคัดคานนั้นฟงไมขึ้น และในระหวาง
พิจารณาไมปรากฏแกนายทะเบียนวาศาลไดมีคําสั่งหามมิใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนเปนการชั่วคราวหรือมี
คําสั่งศาลในทํานองเดียวกัน ก็ใหนายทะเบียนพิจารณาคําขอจดทะเบียนตอไป
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ในกรณีที่ขอเท็จจริงของคูกรณีทั้งสองฝายไมมีหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะวินิจฉัยไดวาฝายใดดําเนินการ
ถูกตอง ใหนายทะเบียนรอคําวินิจฉัยในประเด็นดังกลาวจากคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล

1.4 กรรมการแตงตั้งตามคําพิพากษาของศาลเรียกประชุมผูถือหุนแตองคประชุม
ไมครบจึงไมสามารถจัดประชุมได กรรมการจึงไดนัดเรียกประชุมผูถือหุนอีกครั้งตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1179 วรรคสอง ตองครบองคประชุมหรือไม
คําวินิจฉัย : การประชุมผูถือหุนไดดําเนินการเรียกประชุมโดยกรรมการแตไม
สามารถดําเนินการประชุมไดเนื่องจากองคประชุมไมครบตามที่กําหนดในขอบังคับของบริษัท
(บริษัทมีอํานาจที่จะจัดทําขอบังคับกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญของบริษัทและถือเอาขอบังคับ
แทนกฎหมายได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา1177) เมื่อองคประชุมไมครบจึง
จําตองมีการนัดเรียกประชุมใหมอีกครั้ง (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา1178 และ
มาตรา 1179) แมการประชุมในครั้งหลังจะมี ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมจํานวน 2
คน นับจํานวนหุนได 199,960 หุน จากจํานวนทั้งสิ้น 600,000 หุน ถือเปนองคประชุมที่สามารถ
ปรึกษาหารือในการจัดการของบริษัทได เนื่องจากในการประชุมครั้งหลังไมใชการประชุมที่เรียก
นัดเพราะผูถือหุนรองขอจึงไมบังคับวาตองครบเปนองคประชุมและไมอยูในบังคับที่ตองปฏิบัติ
ตามขอบังคับของบริษัทแตอยางใด (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1179 วรรคสอง)
(คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ที่ พณ 0606/050 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2544)
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1177 วิธีดั่งบัญญัติไวในมาตราตอๆ ไปนี้ ทานใหใชบังคับแกการประชุมใหญ เวนแตจะมีขอบังคับ
ของบริษัทกําหนดไวเปนขอความขัดกัน
มาตรา 1178 ในการประชุมใหญ ถาไมมีผูถือหุนมาเขาประชุมรวมกันแทนหุนไดถึงจํานวนหนึ่งในสี่แหง
ทุนของบริษัทเปนอยางนอยแลว ทานวาที่ประชุมอันนั้นจะปรึกษากิจการอันใดหาไดไม
มาตรา 1179 การประชุมใหญเรียกนัดเวลาใด เมื่อลวงเวลานัดนั้นไปแลวถึงชั่วโมงหนึ่ง จํานวนผูถือหุนซึ่ง
มาเขาประชุมยังไมครบถวนเปนองคประชุมดั่งบัญญัติไวในมาตรา 1178 นั้นไซร หากวาการประชุมใหญนั้นได
เรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ ทานใหเลิกประชุม
ถาการประชุมใหญนั้นมิใชชนิดซึ่งเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอไซรทานใหเรียกนัดใหมอีกคราวหนึ่ง
ภายในสิบสี่วันและการประชุมใหญครั้งหลังนี้ ทานไมบังคับวาจําตองครบองคประชุมการประชุมครั้งหลังนี้
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1.5 การสงหนังสือนัดประชุมใหญที่มิไดสงหนังสือนัดไปยังที่อยูของผูถือหุนที่
ปรากฏในทะเบียนของบริษัทและผูถือหุนไมไดรับทราบ เปนการประชุมโดยชอบดวยกฎหมาย
หรือไม
คําวินิจฉัย : การนัดประชุมใหญที่ไมไดสงหนังสือนัดไปยังที่อยูของผูถือหุนที่
ปรากฏในทะเบียนของบริษัทและผูถือหุนไมไดรับทราบเปนการนัดเรียกประชุมโดยไมชอบดวย
กฎหมายตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1195 และ ตามคําพิพากษาฎีกาที่
1137/2536 แตไมทําใหการประชุมและมติที่เกิดขึ้นเสียไปหรือตกเปนโมฆะจนกวาศาลจะมีคําสั่ง
หรือคําพิพากษาใหเพิกถอนมติของที่ประชุม (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ที่ พณ 0606/277 ลงวันที่ 3
เมษายน 2545)
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1195 การประชุมใหญนั้นถาไดนัดเรียกหรือไดประชุมกัน หรือไดลงมติฝาฝนบทบัญญัติใน
ลักษณะนี้ก็ดี หรือฝาฝนขอบังคับของบริษัทก็ดี เมื่อกรรมการหรือผูถือหุนคนหนึ่งคนใดรองขึ้นแลว ใหศาลเพิก
ถอนมติของที่ประชุมใหญอันผิดระเบียบนั้นเสีย แตตองรองขอภายในกําหนดเดือนหนึ่งนับแตวันลงมตินั้น

1.6 กรรมการบริษัทไดถูกถอดถอนออกจากตําแหนงโดยมติของที่ประชุมใหญผูถือ
หุนของบริษัทและบริษัทไดนําความนั้นมาจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทในภายหลัง
การถอดถอนโดยมติดังกลาวจะมีผลใหบุคคลนั้นพนจากตําแหนงกรรมการของบริษัทเมื่อใด
คําวินิจฉัย : กรณีที่กรรมการของบริษัทไดถูกถอดถอนออกจากตําแหนง
กรรมการโดยมติที่ประชุมใหญผูถือหุนของบริษัท ซึ่งไดประชุมและลงมติโดยชอบดวยกฎหมาย
และขอบังคับของบริษัท ยอมมีผลใหกรรมการที่ถูกถอดถอนพนจากตําแหนงกรรมการบริษัทนับ
แตวันที่ที่ประชุมมีมติถอดถอน แตบริษัทจะยกขึ้นกลาวอางตอบุคคลภายนอกไดตอเมื่อไดนําความ
ไปจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แลว (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ที่ พณ
0803/169 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2546)
1.7 การเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1174 วรรคสอง ที่กําหนดวาถาและกรรมการมิไดเรียกประชุมภายใน 30 วันนับแตวันยื่นคํา
รองนั้น หมายถึงกรรมการตองเรียกและจัดประชุมภายใน 30 วันดวยหรือไม
คําวินิจฉัย : เมื่อผูถือหุนมีจํานวนหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในหาแหงจํานวน
หุนของบริษัทเขาชื่อกันทําหนังสือรองขอใหเรียกประชุมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1173 กรรมการตองเรียกประชุมโดยพลันและจะตองจัดใหมีการประชุมขึ้นภายใน 30 วัน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1174 สําหรับกรณีนี้ ถึงแมวากรรมการจะจัดประชุม
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1173 การประชุมวิสามัญจะตองนัดเรียกใหมีขึ้นในเมื่อผูถือหุนมีจํานวนหุนรวมกันไมนอยกวา
หนึ่งในหาแหงจํานวนหุนของบริษัท ไดเขาชื่อกันทําหนังสือรองขอใหเรียกประชุมเชนนั้น ในหนังสือรองขอนั้น
ตองระบุวาประสงคใหเรียกประชุมเพื่อการใด
มาตรา 1174 เมื่อผูถือหุนยื่นคํารองขอใหเรียกประชุมวิสามัญดั่งไดกลาวมาในมาตรากอนนี้แลว ให
กรรมการเรียกประชุมโดยพลัน
ถาและกรรมการมิไดเรียกประชุมภายในสามสิบวันนับแตวันยื่นคํารองไซร ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเปนผูรอง
หรือผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนดั่งบังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได

1.8 การประชุมคณะกรรมการเพื่อเรียกนัดประชุมผูถือหุนบกพรอง มติที่ประชุมผู
ถือหุนมีผลใชบังคับไดหรือไม
คําวินิจฉัย : แมการประชุมคณะกรรมการเพื่อเรียกนัดประชุมผูถือหุนจะ
บกพรองแตก็ไดมีการประชุมและมีมติแลว เมื่อไมมีผูใดรองขอใหศาลเพิกถอนถือวามติที่ประชุม
ผูถือหุนดังกลาวไมเสียไปยังคงมีผลบังคับไดตามนัยคําพิพากษาฎีกาที่ 2564/2532 (คําวินิจฉัยแจง
ตามหนังสือ ที่ พณ 0803/438 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2546)
คําพิพากษาฎีกาที่ 2564/2532
คํ า ว า “กรรมการ” ตามประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย มาตรา 1172 วรรคแรก หมายถึ ง
คณะกรรมการ มิไดหมายถึงกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคน เมื่อกรรมการคนใดเห็นควรจะเรียกประชุม
วิสามัญผูถือหุนก็ชอบที่จะนัดเรียกประชุมกรรมการเพื่อพิจารณากันเสียกอน และมติของคณะกรรมการจะตอง
ถือเอาเสียงขางมากเปนใหญ เมื่อผูคัดคานเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิไดกระทําตามขั้นตอนดังกลาว การนัด
เรียกประชุมใหญ ตลอดจนการประชุมและการลงมติจึงเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยลักษณะหุนสวนและบริษัท แตก็หาทําใหการประชุมใหญและการลงมติที่ไดเกิดขึ้นจริงไมเปนการประชุม
ใหญและการลงมติตามกฎหมายไม ดังนั้นการรองขอใหศาลเพิกถอนมติที่ประชุมใหญดังกลาวจึงตองรองขอ
ภายในกําหนด 1 เดือน นับแตวันลงมติตามมาตรา 1195
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1172 กรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร
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มาตรา 1195 การประชุมใหญนั้นถาไดนัดเรียกหรือไดประชุมกัน หรือไดลงมติฝาฝนบทบัญญัติใน
ลักษณะนี้ก็ดี หรือฝาฝนขอบังคับของบริษัทก็ดี เมื่อกรรมการหรือผูถือหุนคนหนึ่งคนใดรองขึ้นแลว ใหศาลเพิก
ถอนมติของที่ประชุมใหญอันผิดระเบียบนั้นเสีย แตตองรองขอภายในกําหนดเดือนหนึ่งนับแตวันลงมตินั้น

1.9 นายทะเบียนไดจดทะเบียนและคัดชื่อโจทกออกจากการเปนกรรมการบริษัท
ตามคําพิพากษาของศาล แตไมไดจดทะเบียนและคัดชื่อโจทกออกจากการเปนกรรมการผูมีอํานาจ
ของบริษัทโดยใหเหตุผลวาเกินคําพิพากษาของศาลโจทกไดมีหนังสือใหเจาหนาที่ดําเนินการจด
ทะเบียนคัดชื่อโจทกออกจากการเปน กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทดวย นายทะเบียนตอง
ดําเนินการจดทะเบียนแกไขอํานาจกรรมการใหโจทกออกจากการเปนกรรมการผูมีอํานาจลงชื่อ
ผูกพันหรือไม
คําวินิจฉัย : การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตามคําพิพากษาของศาลควร
พิจารณาโดยเครงครัดมิใหเกินไปจากคําพิพากษาของศาล การจดทะเบียนโจทกออกจากกรรมการผู
มีอํานาจลงชื่อผูกพันบริษัท มีผลทํา ใหบริษัทไมมีผูมีอํานาจกระทําการแทน ซึ่งจะขัดกับประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 70 ประกอบ มาตรา 1111 อยางไรก็ตามแมนายทะเบียนจะไมจด
ทะเบียนโจทกออกจากกรรมการผูมีอํานาจลงชื่อผูกพันบริษัทก็ตาม การออกจากกรรมการของ
โจทกมีผลทําใหบริษัทไมมีผูมีอํานาจกระทําการแทน จึงควรแจงใหบริษัทดําเนินการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงกรรมการผูมีอํานาจลงชื่อผูกพันบริษัท และเพื่อคุมครองประโยชนผูที่เกี่ยวของควร
หมายเหตุไวในหนังสือรับรองของบริษัทใหทราบโดยทั่วกันวา โจทกไมมีอํานาจลงชื่อผูกพัน
บริษัทเนื่องจากพนจากการเปนกรรมการของบริษัทตามคําพิพากษาของศาลแลว (คําวินิจฉัยแจง
ตามหนังสือ ที่ พณ 0803/1115 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547)
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 70 ภายในบังคับแหงบทบัญญัติมาตรากอนนี้ นิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาที่เหมือนบุคคลธรรมดา
เวนเสียแตสิทธิและหนาที่ซึ่งวาโดยสภาพจะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น
มาตรา 1111 เมื่อจํานวนเงินซึ่งวาไวในมาตรา 1110 ไดใชเสร็จแลว กรรมการตองไปขอจดทะเบียนบริษัท
นั้น
คําขอและขอความที่ลงในทะเบียนนั้น ใหระบุรายการตามที่ไดตกลงกันในที่ประชุมตั้งบริษัท ดั่งตอไปนี้
คือ
(1) จํานวนหุนทั้งสิ้นซึ่งไดมีผูเขาชื่อซื้อ หรือไดจัดออกใหแลว แยกใหปรากฏวา เปนชนิดหุนสามัญ
เทาใด หุนบุริมสิทธิเทาใด
(2) จํานวนหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ ซึ่งออกใหเหมือนหนึ่งวาไดใชเต็มคาแลวหรือไดใชแต
บางสวนแลว นอกจากที่ใชเปนตัวเงิน และหุนที่ไดใชแตบางสวนนั้น ใหบอกวาไดใชแลวเพียงใด
(3) จํานวนเงินที่ไดใชแลวหุนละเทาใด
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(4) จํานวนเงินที่ไดรับไวเปนคาหุนรวมทั้งสิ้นเทาใด
(5) ชื่อ อาชีวะ และที่สํานักของกรรมการทุกคน
(6) ถาใหกรรมการตางมีอํานาจจัดการของบริษัทไดโดยลําพังตัวใหแสดงอํานาจของกรรมการนั้นๆ วา
คนใดมีเพียงใด และบอกจํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเปนสําคัญผูกพันบริษัทไดนั้นดวย
(7) ถาตั้งบริษัทขึ้นชั่วกาลกําหนดอันหนึ่ง ใหบอกกาลกําหนดอันนั้นดวย
การลงทะเบียนจะมีรายการอยางอื่นซึ่งกรรมการเห็นสมควรจะใหทราบแกประชาชนก็ลงได
ในการขอจดทะเบียนนั้น ถาไดทําขอบังคับของบริษัทไวประการใดบาง ตองสงสําเนาขอบังคับนั้นๆ ไป
ดวย กับทั้งสําเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท หนังสือทั้งสองนี้กรรมการตองลงลายมือชื่อรับรองคนหนึ่งเปน
อยางนอย
ใหพนักงานทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสงมอบใหแกบริษัทฉบับหนึ่ง

1.10 ผูจัดการมรดกมีสิทธิรองขอใหคณะกรรมการของบริษัทจํากัดเรียกประชุม
วิสามัญผูถือหุนไดหรือไม ถาคณะกรรมการไมเรียกประชุมผูจัดการมรดกจะตองดําเนินการอยางไร
และจะเปนผูเรียกประชุมเองไดหรือไม
คําวินิจฉัย : ผูจัดการมรดกสามารถใชสิทธิในหุนของเจามรดก รองขอให
กรรมการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1173 ถา
กรรมการไมเรียกประชุมภายในสามสิบวันนับแตวันยื่นคํารองขอ ผูจัดการมรดกจะใชสิทธิในหุน
มรดกเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนตาม มาตรา 1174 วรรคสองได จะตองเปนกรณีที่มีเหตุอันจําเปน
เพื่อปกปองผลประโยชนของทายาท และตองเปนการปฏิบัติตามกฎหมายโดยสุจริต (คําวินิจฉัยแจง
ตามหนังสือที่ พณ 0805.04/554 ลงวันที่ 2 เมษายน 2550)
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1173 การประชุมวิสามัญจะตองนัดเรียกใหมีขึ้นในเมื่อผูถือหุนมีจํานวนหุนรวมกันไมนอยกวา
หนึ่งในหาแหงจํานวนหุนของบริษัท ไดเขาชื่อกันทําหนังสือรองขอใหเรียกประชุมเชนนั้น ในหนังสือรองขอนั้น
ตองระบุวาประสงคใหเรียกประชุมเพื่อการใด
มาตรา 1174 เมื่อผูถือหุนยื่นคํารองขอใหเรียกประชุมวิสามัญดั่งไดกลาวมาในมาตรากอนนี้แลว ให
กรรมการเรียกประชุมโดยพลัน
ถาและกรรมการมิไดเรียกประชุมภายในสามสิบวันนับแตวันยื่นคํารองไซร ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเปนผูรอง
หรือผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนดั่งบังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได

1.11 กรณีที่บริษัทไมดําเนินการลงทะเบียนรับผูจัดการมรดกเปนผูถือหุน
คําวินิจฉัย : กรณีที่บริษัทไมดําเนินการลงทะเบียนรับผูจัดการมรดกเปนผูถือ
หุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1132 ผูจัดการมรดกสามารถรองขอใหศาลมี
คําสั่งใหบริษัทปฏิบัติตามคํารองขอได
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1132 ในเหตุบางอยางเชนผูถือหุนตายก็ดี หรือลมละลายก็ดี อันเปนเหตุใหบุคคลอื่นเปนผูมีสิทธิจะ
ไดหุนขึ้นนั้น หากวาบุคคลนั้นนําใบหุนมาเวนคืน เมื่อเปนวิสัยจะทําได ทั้งไดนําหลักฐานอันสมควรมาแสดงดวย
แลว ก็ใหบริษัทรับบุคคลนั้นลงทะเบียนเปนผูถือหุนสืบไป

1.12 ในการจดทะเบียนนิติบุคคลการระบุสถานที่ตั้งสํานักงาน นิติบุคคลจะตอง
เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในสถานที่ตั้งนั้นหรือไม และเปนไปตามกฎหมายใด
คําวินิจฉัย : การระบุสถานที่ตั้งของนิติบุคคลในการจดทะเบียนนิติบุคคล
เปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 1148 ซึ่งบัญญัติไวเฉพาะในสวนของบริษัทจํากัดวา บริษัทจํากัดตองมี
สํานักงานบอกดังกลาวมิไดมีขอกําหนดวาบริษัทจํากัดจะตองเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในสถานที่ตั้ง
นั้น จึงอาจจะไดมีซึ่งสิทธิในการใชสถานที่ตั้งสํานักงานของบริษัทโดยการเชาหรือไดรับความ
ยินยอมจากเจาของกรรมสิทธิ์ได (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือที่ พณ 0805.04/614 ลงวันที่ 10
เมษายน 2550)
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1148 บรรดาบริษัทจํากัด ตองมีสํานักงานบอกทะเบียนไวแหงหนึ่งซึ่งธุรการติดตอและคําบอก
กลาวทั้งปวงจะสงถึงบริษัทได ณ ที่นั้น
คําบอกกลาวสถานที่ตั้งแหงสํานักงานที่ไดบอกทะเบียนไวก็ดี หรือเปลี่ยนยายสถานที่ก็ดี ใหสงแก
นายทะเบียนบริษัทและใหนายทะเบียนจดขอความนั้นลงในทะเบียน

1.13 การแตงตั้งผูชําระบัญชีและกําหนดอํานาจผูชําระบัญชีที่มิไดเปนไปตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและระเบียบสํานักสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวย
หางหุนสวนบริษัท พ.ศ. 2549 กําหนด
คําวินิจฉัย : การแตงตั้งผูชําระบัญชีและกําหนดอํานาจผูชําระบัญชีตอง
เปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1251 เวนแตจะมีขอบังคับกําหนดไวเปนอยาง
อื่น หรือมีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งใหผูอื่นนอกจากกรรมการเปนผูชําระบัญชีตามระเบียบสํานัก
สํานักสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยหางหุนสวนบริษัท พ.ศ. 2549 ขอ 80 กรณี
ดังกลาวที่ประชุมมีมติแตงตั้งกรรมการเปนผูชําระบัญชีไมครบทุกคน และผูถือหุนไมไดเขาประชุม
ทุกคน จึงมีผลใหผูชําระบัญชีตองเปนไปตามมาตรา 1251 คือ กรรมการทุกคนตองเขาเปนผูชําระ
บัญชีและกําหนดอํานาจผูชําระบัญชีใหเปนไปตามอํานาจกรรมการเดิมกอนเลิกบริษัท ตาม มาตรา
1252 (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือที่ พณ 0805.05/1117 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550)
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1236 อันบริษัทจํากัดยอมเลิกกันดวยเหตุดั่งจะกลาวตอไปนี้ คือ
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( 1) ถาในขอบังคับของบริษัทมีกําหนดกรณีอันใดเปนเหตุที่จะเลิกกัน เมื่อมีกรณีนั้น
(2) ถาบริษัทไดตั้งขึ้นไวเฉพาะกําหนดกาล ใดเมื่อสิ้นกําหนดกาลนั้น
(3) ถาบริษัทไดตั้งขึ้นเฉพาะเพื่อทํากิจการอยางหนึ่งอยางใดแตอยางเดียว เมื่อเสร็จการนั้น
(4) เมื่อมีมติพิเศษใหเลิก
มาตรา 1251 หางหุนสวนก็ดี บริษัทก็ดี ในเมื่อเลิกกันเพราะเหตุอื่นนอกจากลมละลาย หุนสวนผูจัดการ
หางหรือกรรมการของบริษัทยอมเขาเปนผูชําระบัญชี เวนไวแตขอสัญญาของหางหรือขอบังคับของบริษัทจะมี
กําหนดไวเปนสถานอื่น
ถาไมมีผูชําระบัญชีดั่งวามานี้ และเมื่อพนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นผูมีสวนไดเสียในการนี้รองขอ ทานให
ศาลตั้งผูชําระบัญชี
มาตรา 1252 หุนสวนผูจัดการ หรือกรรมการบริษัทมีอํานาจโดยตําแหนงเดิมฉันใด เมื่อเปนผูชําระบัญชีก็
ยังคงมีอํานาจอยูฉันนั้น

1.14 การกําหนดขอบังคับของบริษัทเรื่องการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุม
แทนกรรมการบริษัท
คําวินิจฉัย : บริษัทจํากัดไมสามารถกําหนดขอบังคับใหบริษัทสามารถมอบ
ฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมแทนและใหนับเปนองคประชุมรวมทั้งออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมคณะกรรมการได (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือที่ พณ 0805.0/1573 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2550)
1.15 การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมกรรมการและอํานาจกรรมการ กรณีทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความและศาลไดมีคําพิพากษาตามยอมใหยกเลิกสัญญาซื้อขายหุนและคูกรณี
มิไดติดใจรองขอใหเพิกถอนมติที่ประชุมผูถือหุน
คําวินิจฉัย : กรณีนี้แมวาคูสัญญาไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความและ
ศาลไดมีคําพิพากษาตามยอมใหยกเลิกสัญญาซื้อขายหุน แตผลของการยกเลิกสัญญาดังกลาวยอมไม
กระทบถึงการโอนหุนซึ่งเกิดขึ้นในหลังจากที่สัญญาซื้อขายมีผลใชบังคับและเปนการโอนหุนที่
กระทําโดยถูกตอง คือ มีการทําสัญญาโอนหุนมีการจดแจงการโอนลงในสมุดทะเบียนผูถือหุน และ
สงสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนไปยังสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทเพื่อเปนหลักฐานทางทะเบียน
จึงถือไดวาผูซื้อและผูรับโอนไดเขามาเปนผูถือหุนแทนที่ผูขายหรือผูโอนโดยชอบแลว เมื่อผูขาย
หรือผูโอนซึ่งหมดสภาพการเปนผูถือหุนไดเรียกและจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนอีกทั้งยังรวมลงมติ
ในที่ประชุมดวย การประชุมดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมายจึง ไมอาจรับจดทะเบียนได (คําวินิจฉัย
แจงตามหนังสือที่ พณ 0805.05(1)/1116 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550)
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1.16 บริษัทจํากัดจะกําหนดในขอบังคับใหหุนสามัญมีสิทธิออกเสียงแตกตางกันได
หรือไม
คําวินิจฉัย : ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1108 กําหนดใหที่
ประชุม ตั้งบริษัทสามารถวางกําหนดจํานวนหุนของบริษัทไดเปนสอง ประเภท คือ หุนสามัญและ
หุนบุริมสิทธิซึ่งสภาพและสิทธิของหุนแตละประเภทยอมแตกตางกันไป โดยกฎหมายบัญญัติให
อํานาจที่ประชุมตั้งบริษัทสามารถกําหนดจํานวนหุนบุริมสิทธิทั้งกําหนดสภาพและบุริมสิทธิแหง
หุนนั้น ๆ วาเปนสถานใดเพียงใดถาหากจะมีหุนเชนนั้นในบริษัทตามมาตรา 1108(4) สวนหุน
สามัญยอมมีสิทธิตาง ๆ เทาเทียมกัน เชน สิทธิในการลงคะแนนลับใหนับวาผูถือหุนทุกคนมี
คะแนนเสียง เสียงหนึ่งตอหนึ่งหุนที่ตนถือตาม มาตรา 1182 และสิทธิในการไดรับเงินปนผลตาม
สวนจํานวนซึ่งผูถือหุนไดสงเงินแลวในหุนหนึ่งๆ ตาม มาตรา 1200 ซึ่งหุนสามัญดังกลาวบริษัทจะ
กําหนดสิทธิใหแตกตางกันไมไดบริษัทจึงไมสามารถกําหนดขอบังคับดังกลาวได (คําวินิจฉัยแจง
ตามหนังสือ ที่ พณ 0803/588 ลงวันที่ 29 กรกฏาคม 2546)
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1108 กิจการอันจะพึงทําในที่ประชุมตั้งบริษัทนั้น คือ
ฯลฯ
(4) วางกําหนดจํานวนหุนบุริมสิทธิ ทั้งกําหนดสภาพและบุริมสิทธิแหงหุนนั้นๆ วาเปนสถานใด
เพียงใด ถาหากจะมีหุนเชนนั้นในบริษัท
(5) วางกําหนดจํานวนหุนสามัญ หรือหุนบุริมสิทธิซึ่งออกใหเหมือนหนึ่งวาไดใชเต็มคาแลวหรือไดใช
แตบางสวนแลว เพราะใชใหดวยอยางอื่นนอกจากตัวเงิน และกําหนดวาเพียงใดซึ่งจะถือเอาเปนวาไดใชเงินแลว
ถาหากจะมีหุนเชนนั้นในบริษัท
ใหแถลงในที่ประชุมโดยเฉพาะวา ซึ่งจะออกหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิใหเหมือนหนึ่งวาไดใชเงิน
แลวเชนนั้น เพื่อแทนคุณแรงงานหรือตอบแทนทรัพยสินอยางใด ใหพรรณนาจงชัดเจนทุกประการ
มาตรา 1182 ในการลงคะแนนโดยวิธีชูมือนั้น ทานใหนับวาผูถือหุนทุกคนที่มาประชุมเองหรือมอบฉันทะ
ใหผูอื่นมาประชุมแทนมีเสียงหนึ่งเปนคะแนน แตในการลงคะแนนลับ ทานใหนับวาผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียง
เสียงหนึ่งตอหุนหนึ่งที่ตนถือ
มาตรา 1200 การแจกเงินปนผลนั้น ตองคิดตามสวนจํานวนซึ่งผูถือหุนไดสงเงินแลวในหุนหนึ่งๆ เวนแตจะ
ไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นในเรื่องหุนบุริมสิทธิ

1.17 บริษัทจํากัดจะจายเงินปนผลดวยการออกหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนโดยใช
มติพิเศษในการประชุมผูถือหุนหรือตั้งขอบังคับขึ้นใหมเพื่อใหผูถือหุนมีมติพิเศษกรณีดังกลาว
สามารถทําไดหรือไม
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คําวินิจฉัย : ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1200 – 1205
บัญญัติขึ้นเพื่อคุมครองสิทธิของผูถือหุนทุกคนในอันที่จะไดรับเงินปนผลตามจํานวนที่ผูถือหุนได
สงเงินแลวในหุนหนึ่งๆ ซึ่งเงินปนผลเปนผลประโยชนที่บริษัทตองจายใหแกผูถือหุนของบริษัท
เปนเงินเทานั้น และผูถือหุนยอมมีสิทธิไดรับเงินปนผลดังกลาว ดังนั้นบริษัทจึงไมสามารถจายเงิน
ปนผลดวยการออกหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของบริษัทได (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ที่ พณ
0803/595 ลงวันที่ 30 กรกฏาคม 2546)
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1200 การแจกเงินปนผลนั้น ตองคิดตามสวนจํานวนซึ่งผูถือหุนไดสงเงินแลวในหุนหนึ่งๆ เวนแต
จะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นในเรื่องหุนบุริมสิทธิ
มาตรา 1201 หามมิใหประกาศอนุญาตเงินปนผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมใหญ กรรมการอาจจายเงิน
ปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งเปนคราว ในเมื่อปรากฎแกกรรมการวาบริษัทมีกําไรสมควรพอที่จะ
ทําเชานั้นได
หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ถาหากบริษัทขาดทุน หามมิใหจายเงินปนผล
จนกวาจะไดแกไขใหหายขาดทุนเชนนั้น
มาตรา1202 ทุกคราวที่แจกเงินปนผล บริษัทตองจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองอยางนอยหนึ่งในยี่สิบสวน
ของจํานวนผลกําไรซึ่งบริษัททํามาหาไดจากกิจการของบริษัท จนกวาทุนสํารองนั้นจะมีจํานวนถึงหนึ่งในสิบของ
จํานวนทุนของบริษัทหรือมากกวานั้น แลวแตจะไดตกลงกําหนดไวในขอบังคับของบริษัท
ถาไดออกหุนโดยคิดเอาราคาเกินกวาที่ปรากฏในใบหุนเทาใด จํานวนที่คิดเกินนี้ทานใหบวกทบเขาในทุน
สํารองจนกวาทุนสํารองจะมีจํานวนเทาถึงที่กําหนดไวในวรรคกอน
มาตรา 1203 ถาจายเงินปนผลไปโดยฝาฝนความในมาตราทั้งสองซึ่งกลาวมาไซร เจาหนี้ทั้งหลายของ
บริษัทชอบที่จะเรียกเอาเงินจํานวนซึ่งไดแจกไปคืนมายังบริษัทได แตวาถาผูถือหุนคนใดไดรับเงินปนผลไปแลว
โดยสุจริต ทานวาจะกลับบังคับใหเขาจําคืนนั้นหาไดไม
มาตรา 1204
การบอกกลาววาจะปนผลอยางใดๆ อันไดอนุญาตใหจายนั้น ทานใหโฆษณาใน
หนังสือพิมพแหงทองที่ฉบับหนึ่งสองครั้งเปนอยางนอย หรือมิฉะนั้นใหมีจดหมายบอกกลาวไปยังตัวผูถือหุน
บรรดาปรากฏชื่ออยูในทะเบียนผูถือหุนจงทุกคน (ปจจุบันมีการแกไขเปนใหบริษัทมีจดหมายบอกกลาวไปยังตัวผู
ถือหุนที่ปรากฏชื่ออยูในทะเบียนผูถือหุนทุกคน แตในกรณีที่บริษัทมีหุนชนิดที่มีใบหุนออกใหแกผูถือ ใหโฆษณา
ในหนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอยหนึ่งคราวดวย)
มาตรา 1205 เงินปนผลนั้น แมจะคางจายอยู ทานวาหาอาจจะคิดเอาดอกเบี้ยแกบริษัทไดไม

1.18 บริษัทสามารถใชวีดีโอเทปเปนหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคําขอจด
ทะเบียนแกไขเพิ่มเติมกรรมการและอํานาจกรรมการของบริษัทไดหรือไม
คําวินิจฉัย : ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจด
ทะเบียนหางหุนสวนบริษัท พ.ศ. 2538 ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 1019 แหง
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1019 ถาคําขอจดทะเบียนหรือเอกสารซึ่งตองจดทะเบียนไมมีรายการบริบูรณตามที่บังคับไวใน
ลักษณะนี้ วาใหจดแจงก็ดี หรือถารายการอันใดซึ่งจะแจงในคําขอหรือในเอกสารนั้นขัดกับกฎหมายก็ดี หรือถา
เอกสารใดซึ่งกําหนดไววาใหสงดวยกันกับคําขอจดทะเบียนยังขาดอยูมิไดสงใหครบก็ดี หรือถาไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขขออื่นซึ่งกฎหมายบังคับไวก็ดี นายทะเบียนจะไมยอมรับจดทะเบียนก็ได จนกวาคําขอจดทะเบียนหรือ
เอกสารนั้นจะไดทําใหบริบูรณหรือแกไขใหถูกตอง หรือไดสงเอกสารซึ่งกําหนดไวนั้นครบทุกสิ่งอันหรือได
ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอนั้นแลว

1.19 บริษัทสามารถกําหนดขอบังคับวาในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการ
สามารถมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมกรรมการแทนและผูรับมอบฉันทะใหนับเปนองคประชุม
รวมทั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดหรือไม
คําวินิจฉัย : บุคคลที่จะไดรับเลือกใหเปนกรรมการของบริษัทยอมตองเปนผู
ที่ไดรับความไววางใจจากบรรดาผูถือหุนของบริษัท โดยคํานึงถึงความรูความสามารถความซื่อสัตย
สุจริตซึ่งเปนคุณสมบัติเฉพาะตัวของบุคคลนั้น การเปนกรรมการจึงเปนเรื่องเฉพาะตัวที่จะตอง
ปฏิบัติหนาที่ดวยตนเอง ไมอาจมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทําการในฐานะเปนกรรมการของบริษัท
แทนตนได บริษัทจึงไมสามารถกําหนดขอบังคับของบริษัทตามที่หารือได (คําวินิจฉัยแจงตาม
หนังสือ ที่ พณ 0803/0767 ลงวันที่ 6 กันยายน 2547)
1.20 การลาออกจากตําแหนงกรรมการของบริษัทมีผลเมื่อใด
คําวินิจฉัย : การลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทมีผลเมื่อกรรมการไดยื่น
ใบลาออกตอบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1167 ประกอบกับ มาตรา 826
และมาตรา 827 แตทั้งนี้การลาออกยังไมมีผลผูกพันบุคคลภายนอกจนกวาบริษัท ไดจดทะเบียน
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 826 อันสัญญาตัวแทนยอมระงับสิ้นไปดวยการถอนตัวแทน หรือดวยตัวการถอนตัวแทน หรือดวย
ตัวแทนบอกเลิกเปนตัวแทน
มาตรา 827 ตัวการจะถอนตัวแทน และตัวแทนจะบอกเลิกเปนตัวแทนเสียในเวลาใด ๆ ก็ไดทุกเมื่อ
มาตรา 1167 ความเกี่ยวพันกันในระหวางกรรมการและบริษัทและบุคคลภายนอกนั้น ทานใหบังคับตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ วาดวยตัวแทน

1.21 กรณีมีการเลิกบริษัทจํากัดเพราะเหตุอื่นนอกจากลมละลายบุคคลใดจะเปนผู
ชําระบัญชีและตองดําเนินการอยางไร
คําวินิจฉัย : ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1251 กําหนดให
บริษัทจํากัดเมื่อเลิกกันเพราะเหตุอื่นนอกจากลมละลาย กรรมการของบริษัทยอมเขาเปนผูชําระ
บัญชี เวนไวแตขอบังคับของบริษัทจะมีกําหนดไวเปนอยางอื่น กรรมการทุกคนของบริษัทยอมเขา
เปนผูชําระบัญชีโดยไมตองไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน และกรณี มาตรา 1256 ประกอบ
กับ มาตรา 1257 กําหนดใหที่ประชุมใหญรับรองใหกรรมการบริษัทคงเปนผูชําระบัญชีตอไปหรือ
เลือกตั้งผูชําระบัญชีใหมขึ้นแทนที่ผูชําระบัญชีของบริษัทที่ตั้งจากกรรมการบริษัทตาม มาตรา 1251
ในการจดทะเบียนเลิกบริษัทตาม มาตรา 1254 หากบริษัทมีผูชําระบัญชีหลายคน ผูชําระบัญชีทุกคน
ตองลงลายมือชื่อในแบบการจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.2) สวนในแบบคําขอจดทะเบียนเลิกและ
ชําระบัญชี(แบบ ลช.1) ใหผูชําระบัญชีคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูลงลายมือชื่อ ทั้งนี้การทํานิติ
กรรมใดๆ ของผูชําระบัญชีอันเกี่ยวเนื่องกับการชําระบัญชีตองเปนไปตามอํานาจกรรมการเดิม ของ
บริษัทตาม มาตรา 1252 ภายหลังจากที่บริษัทไดเลิกกันแลวหากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทไดลง
มติกําหนดอํานาจของผูชําระบัญชียอมตองเปนไปตามมติของที่ประชุมและตองนําความมาจด
ทะเบียนภายใน 14 วันนับแตวันที่ลงมติตาม มาตรา 1262 (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ที่ พณ
0803/967 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546)
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1251 หางหุนสวนก็ดี บริษัทก็ดี ในเมื่อเลิกกันเพราะเหตุอื่นนอกจากลมละลาย หุนสวนผูจัดการ
หางหรือกรรมการของบริษัทยอมเขาเปนผูชําระบัญชี เวนไวแตขอสัญญาของหางหรือขอบังคับของบริษัทจะมี
กําหนดไวเปนสถานอื่น
ถาไมมีผูชําระบัญชีดั่งวามานี้ และเมื่อพนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นผูมีสวนไดเสียในการนี้รองขอ ทานให
ศาลตั้งผูชําระบัญชี
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มาตรา 1252 หุนสวนผูจัดการ หรือกรรมการบริษัทมีอํานาจโดยตําแหนงเดิมฉันใด เมื่อเปนผูชําระบัญชีก็
ยังคงมีอํานาจอยูฉันนั้น
มาตรา 1254 การเลิกหุนสวนหรือบริษัทนั้น ผูชําระบัญชีตองนําบอกใหจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต
วันที่เลิกกัน และในการนี้ตองระบุชื่อผูชําระบัญชีทุกๆ คนใหจดลงทะเบียนไวดวย

1.22 บริษัทจํากัดมีความประสงคเปลี่ยนชื่อบริษัทเปนอยางอื่นและเมื่อเปลี่ยนชื่อ
แลวบริษัทที่มีชื่อใหมสามารถใชผลงานของบริษัทชื่อเดิมไดหรือไม
คําวินิจฉัย : ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 69 กําหนดวา
นิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาที่ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่นภายใน
ขอบอํานาจหนาที่หรือวัตถุประสงคที่กําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับ หรือตราสารจัดตั้ง แมชื่อ
บริษัทจะเปลี่ยนแปลงไปก็ไมมีผลตอสิทธิและหนาที่ของนิติบุคคลดังกลาว บริษัทที่มีชื่อใหมก็ยัง
มีสิทธิใชผลงานของบริษัทชื่อเดิมได (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ที่ พณ 0803/4825 ลงวันที่ 16
ธันวาคม 2546)
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 69 นิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาที่ตาง ๆ ตองตามบทบัญญัติทั้งปวงแหงกฎหมาย ภายในขอบวัตถุ
ที่ประสงคของตนดั่งมีกําหนดไวในขอบังคับ หรือตราสารจัดตั้ง

1.23 การประชุมอนุมัติงบดุลบริษัทจํา กัดไดจัดประชุมสามัญประจําปไปแลว แตมี
เหตุจําเปนไมสามารถนําเสนองบดุลเพื่ออนุมัติในการประชุมครั้งนั้นได ตอมาบริษัทไดมีการ
ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติงบดุลดังกลาว การประชุมครั้งหลังนี้เปนการประชุมประเภทใด
คําวินิจฉัย : การประชุมผูถือหุนครั้งหลังเพื่ออนุมัติงบดุล ซึ่งตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1214 กําหนดใหงบดุลยื่นตอที่ประชุมสามัญ ดังนั้น การประชุม
ครั้งหลังนี้จึงเปนการประชุมสามัญ (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ที่ พณ 0803/0136 ลงวันที่ 17
กุมภาพันธ 2547)
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1214 ผูสอบบัญชีตองทํารายงานวาดวยงบดุลและบัญชียื่นตอที่ประชุมสามัญ ผูสอบบัญชีตอง
แถลงในรายงานเชนนั้นดวยวาตนเห็นวางบดุลไดทําโดยถูกถวนควรฟงวาสําแดง ใหเห็นการงานของบริษัทที่
เปนอยูตามจริงและถูกตองหรือไม

1.24 การสงคืนเงินทุนและสวนเกินมูลคาหุนบริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนลด
ทุนเพื่อคืนเงินทุนและเงินสวนเกินมูลคาหุนที่เหลือจากการสมทบเขาในทุนสํารองตามกฎหมายแลว
ใหผูถือหุนไดหรือไม
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คําวินิจฉัย : ผูถือหุนมีสิทธิไดรับสวนแบงในทรัพยสินของบริษัทก็แตโดย
การรับเงินปนผล ซึ่งจายจากเงินกําไรของบริษัท ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
1200 และมาตรา 1201 หรือไดรับคืนเงินทุนตามสวนที่ลดลงกรณีบริษัทลดทุนจดทะเบียนและมี
เงินทุนเหลือเพียงพอ ตามมาตรา 1224 นอกจากนี้จะมีสิทธิไดรับตอเมื่อมีการเลิกบริษัทและชําระ
บัญชีเสร็จสิ้นแลว สําหรับเงินสวนเกินมูลคาหุนที่บริษัทไดมาจากการขายหุนในราคาสูงกวามูลคา
ของหุนที่จดทะเบียน ซึ่งไมใชเปนเงินทุนหรือผลกําไรจากการดําเนินกิจการของบริษัท ตราบใดที่
บริษัทยังไมเลิกกันเงินสวนเกินมูลคาหุนดังกลาวจึงมิใชทรัพยสินที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากบริษัท
(คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ที่ พณ 0803/0178 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2547)
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1200 การแจกเงินปนผลนั้น ตองคิดตามสวนจํานวนซึ่งผูถือหุนไดสงเงินแลวในหุนหนึ่งๆ เวนแต
จะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นในเรื่องหุนบุริมสิทธิ
มาตรา 1201 หามมิใหประกาศอนุญาตเงินปนผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมใหญ กรรมการอาจจายเงิน
ปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งเปนคราว ในเมื่อปรากฎแกกรรมการวาบริษัทมีกําไรสมควรพอที่จะ
ทําเชานั้นได
หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ถาหากบริษัทขาดทุน หามมิใหจายเงินปนผล
จนกวาจะไดแกไขใหหายขาดทุนเชนนั้น
มาตรา 1224 บริษัทจํากัดจะลดทุนของบริษัทลงดวยลดมูลคาแตละหุนใหต่ําลงหรือลดจํานวนหุนให
นอยลงโดยมติพิเศษของประชุมผูถือหุนก็ได

1.25 การพนจากการเปนผูมีอํานาจลงชื่อผูกพันบริษัทหรือหางหุนสวนจะกระทํา
ไดโดยวิธีใดบางและสามารถตรวจสอบไดจากเอกสารหรือหลักฐานใด
คําวินิจฉัย : กรรมการหรือหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจลงชื่อผูกพันบริษัทหรือ
หางหุนสวนจะพนจากการมีอํานาจดังกลาวโดยการบอกเลิกการเปนกรรมการหรือหุนสวนผูจัดการ
ซึ่งมีผลทันทีเมื่อไดแสดงเจตนาแกบริษัทหรือหุนสวนอื่น แตจะมีผลผูกพันบุคคลภายนอกเมื่อไดมี
การจดทะเบียนตอนายทะเบียนหุนสวนบริษัทแลวหรืออีกวิธีหนึ่งโดยการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
กรรมการผูมีอํานาจลงชื่อผูกพันบริษัทตามมติของที่ประชุมผูถือหุนเอกสารหลักฐานที่สามารถใช
ตรวจสอบวากรรมการหรือหุนสวนผูจัดการไมมีอํานาจลงชื่อผูกพันบริษัทหรือหางหุนสวนไดแก
หลักฐานที่แสดงการลาออกตอบริษัทหรือหุนสวนอื่น และในกรณีที่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
แลว สามารถตรวจสอบการเปนกรรมการผูมีอํานาจลงชื่อผูกพันบริษัทหรือหุนสวนผูจัดการไดจาก
หนังสือรับรองรายการจดทะเบียนที่ออกโดยสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท (คําวินิจฉัยแจงตาม
หนังสือ ที่ พณ 0803/1219 ลงวันที่ 19 เมษายน 2547)
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1.26 วันที่นิติบุคคลมีอํานาจกระทําการในนามของหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นเริ่ม
เมื่อใด
คําวินิจฉัย : หางหุนสวนหรือบริษัทเมื่อไดจดทะเบียนตามขั้นตอนของ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว ยอมถือวาเปนนิติบุคคลและมีสิทธิหนาที่ความรับผิดชอบ
แยกตางหากจากผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุน หางหุนสวนหรือบริษัทจึงมีสภาพเปนนิติบุคคลและมี
อํานาจทํานิติกรรมไดตั้งแตวันที่จดทะเบียนจัดตั้งเปนตนไป (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือที่ พณ
0803/0533 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2547)
1.27 การเสนอขายหุนที่ออกใหมจากการเพิ่มทุนของบริษัทจํากัด มีขั้นตอน
วิธีดําเนินการอยางไร
คําวินิจฉัย : บริษัทตองดําเนินการตาม มาตรา 1222 แหง ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย โดยเสนอขายหุนที่ออกใหมใหแกผูถือหุนเดิมทั้งหลายตามสวนที่ถืออยู เมื่อพน
กําหนดเวลาในการเสนอซื้อหรือผูถือหุนปฏิเสธไมรับซื้อหุน กรรมการมีสิทธิขายหุนใหแกผูถือหุน
รายอื่นหรือจะรับซื้อไวเองก็ได แตจะเสนอขายใหบุคคลภายนอกไมได ซึ่งเปนไปตามหลักการของ
มาตรา 1102 ที่หามมิใหชี้ชวนประชาชนใหซื้อหุน หากกรรมการหรือผูถือหุนเดิมไมรับซื้อหุน
ดังกลาว บริษัทยอมไมสามารถจดทะเบียนเพิ่มทุนได (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ที่ พณ 0803/0589
ลงวันที่ 21 กรกฏคม 2547)
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1102 หามมิใหชี้ชวนประชาชนใหซื้อหุน
มาตรา 1222 บรรดาหุนที่ออกใหมนั้น ตองเสนอใหแกผูถือหุนทั้งหลายตามสวนจํานวนหุนซึ่งเขาถืออยู
คําเสนอเชนนี้ ตองทําเปนหนังสือบอกกลาวไปยังผูถือหุนทุกๆ คนระบุจํานวนหุนใหทราบวาผูนั้นชอบที่
จะซื้อไดกี่หุน และใหกําหนดวันวาถาพนวันนั้นไปมิไดมคี ําสนองมาแลวจะถือวาเปนอันไมรับซื้อ
เมื่อวันที่กําหนดลวงไปแลวก็ดี หรือผูถือหุนไดบอกมาวาไมรับซื้อหุนนั้นก็ดีกรรมการจะเอาหุนเชนนั้น
ขายใหแกผูถือหุนคนอื่นหรือจะรับซื้อไวเองก็ได

1.28 การออกจากการเปนหุนสวนจํากัดความรับผิดตองดําเนินการอยางไร
คําวินิจฉัย : การออกจากการเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดของหาง
หุ น ส ว นจํ า กั ด ต อ งมี ก ารตกลงร ว มกั น ระหว า งผู เ ป น หุ น ส ว นทุ ก คนให ผู เ ป น หุ น ส ว นที่ มี ค วาม
ประสงคจะออกจากการเปนหุนสวนออกจากการเปนหุนสวนไดและหุนสวนผูจัดการตองนําความ
ดังกลาวไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผูเปนหุนสวน จึงจะทําใหการลาออกมีผลตอบุคคลทั่วไป (คํา
วินิจฉัยแจงตามหนังสือ ที่ พณ 0803/0876 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2547)
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1.29 การขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียนนายทะเบียนตองดําเนินการจดทะเบียน
แกไขอํานาจกรรมการให จ.ออกจากการเปนกรรมการผูมีอํานาจลงชื่อผูกพันหรือไม บริษัทที่ถูกขีด
ชื่อออกจากทะเบียนเปนบริษัทรางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1246 ยังมีสภาพ
เปนนิติบุคคลอยูหรือไม และเจาหนี้ของบริษัทยังสามารถฟองบริษัทไดหรือไม
คําวินิจฉัย : บริษัทที่ถูกนายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียนเปนอันเลิกกัน
ตั้งแตลงประกาศแจงความในราชกิจจานุเบกษาตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
1246(5) และทําใหเจาหนี้ไมสามารถฟองบริษัทที่ไมมีชื่ออยูในทะเบียนนั้นไดอยางไรก็ตาม เจาหนี้
ของบริ ษัทที่ ตองเสี ยหายและไมเป นธรรมเนื่องจากการขีด ชื่อบริษัทของนายทะเบียนดังกลาว
สามารถยื่นคํารองขอตอศาล เพื่อขอใหศาลสั่งให นายทะเบียนกลับจดชื่อบริษัทคืนเขาสูทะเบียนได
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1246(6) และเมื่อศาลสั่งและนายทะเบียนกลับจดชื่อ
บริษัทคืนสูทะเบียนแลวเจาหนี้ก็สามารถที่จะฟองบริษัทไดตอไป (คําวินิจฉัยตามหนังสือ ที่ พณ
0803/0118 ลงวันที่ 31มกราคม 2548)
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1246 (6) ถาบริษัท หรือผูถือหุน หรือเจาหนี้ใด ๆ ของบริษัทรูสึกวาตองเสียหายมิเปนธรรมเพราะ
การที่บริษัทถูกขีดชื่อจากทะเบียนนั้นไซร เมื่อบริษัทหรือผูถือหุนหรือเจาหนี้ยื่นคํารองตอศาล และศาลพิจารณา
ไดความเปนที่พอใจวา ในขณะที่ขีดชื่อบริษัทจากทะเบียนนั้นบริษัทยังทําการคาขายหรือยังประกอบการงานอยูก็
ดี หรือมิฉะนั้นเห็นเปนการยุติธรรมในการที่จะใหบริษัทไดกลับคืนสูทะเบียนก็ดี ทานวาศาลจะสั่งใหจดชื่อบริษัท
คืนเขาสูทะเบียนก็ได และถาเชนนั้นทานใหถือวาบริษัทนั้นไดคงตั้งยืนยงตลอดมาเสมือนดั่งวามิไดมีการขีดชื่อ
ออกเลย อนึ่ง ดวยคําสั่งอันนั้นศาลจะสั่งและวางขอกําหนดไวเปนประการใดๆ ตามที่เห็นเปนการยุติธรรมดวยก็
ได เพื่อจัดใหบริษัทและบรรดาบุคคลอื่นๆ กลับคืนสูฐานเดิมเสมือนดั่งวาบริษัทนั้นมิไดถูกขีดชื่อออกจาก
ทะเบียนเลย

1.30 บริษัทมีเงินทุนสํารองเกินกวาจํานวนที่กฎหมายกําหนด บริษัทสามารถนํา
เงินทุนสํารองสวนที่เกินนี้มาใชจายเพื่อวัตถุประสงคอื่นของบริษัทไดหรือไม หรือในกรณีที่
ขอบังคับของบริษัทกําหนด ใหกันเงินสํารองไวเกินกวาจํานวนที่กฎหมายกําหนด บริษัทจะแกไข
ขอบังคับใหนําเงินทุนสํารองสวนที่เกินกวาที่กฎหมายกําหนดมาใชตลอดจนนํามาจายปนผลใหแกผู
ถือหุนไดหรือไม
คําวินิจฉัย : เมื่อบริษัทจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองแลวบริษัทตองคงทุน
สํารองไวจนกวาจะเลิกบริษัท แตทั้งนี้บริษัทสามารถนําเงินทุนสํารองดังกลาวไปใชจายในกิจการ
ของบริษัทไดเวนแตการนําไปจายเปนเงินปนผลใหแกผูถือหุนไมสามารถทําไดเนื่องจากเงินปนผล
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1.31 บริ ษัทมี เงิน ทุน สํารองครบตามที่กฎหมายกําหนด ต อมามีการลดทุนแลว
เงินทุนสํารองของบริษัทมีจํานวนเกินกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจะนําเงินทุนสํารอง
สวนที่เกินกวากฎหมายกําหนดมาใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นของบริษัท รวมถึงนํามาจายเปนเงินปนผล
แกผูถือหุนของบริษัทไดหรือไม
คําวินิจฉัย : เมือ่ บริษัทจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองแลวบริษัทตองคงทุน
สํารองไวจนกวาจะเลิกบริษทั แตทั้งนี้บริษัทสามารถนําเงินทุนสํารองดังกลาวไปใชจายในกิจการ
ของบริษัทไดเวนแตการนําไปจายเปนเงินปนผลใหแกผูถือหุนไมสามารถทําไดเนื่องจากเงินปนผล
กฎหมายกําหนดใหจายจากกําไรเทานั้น (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ที่ พณ 0803.03/271 ลงวันที่ 8
มีนาคม 2548)
1.32 การคืนเงินใหแกบริษัทที่จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีแลวการออกเช็คคืน
เงินหลักประกันใหแกบริษัทที่จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีแลวจะมีแนวทางแกไขอยางไร
คําวินิจฉัย : บริษัทที่ไดจดทะเบียนเลิกและจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี
แล ว ย อ มถื อ เป น ที่ สุ ด แห ง การชํ า ระบั ญ ชี ร วมทั้ ง บริ ษั ท ย อ มสิ้ น สภาพความเป น นิ ติ บุ ค คลตาม
กฎหมายนับแตวันที่ไดจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี หากผูชําระบัญชีเปนผูดําเนินการจดทะเบียน
เลิกและชําระบัญชีโดยบกพรองผิดพลาดเองและทําใหผูถือหุนเสียหาย ผูถือหุนนาจะสามารถฟองผู
ชําระบัญชีเปนคดีแพงในความผิดฐานละเมิดเพื่อชดใชคาเสียหายหรือผูถือหุนอาจจะฟองเพื่อให
ศาลพิพากษาใหเพิกถอนการจดทะเบียนชําระบัญชีที่ไมถูกตองนั้น(มติที่ประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษากฎหมายของกรม ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548 แจงตามหนังสือ ที่ พณ
0803/1056 ลงวันที่ 18 เมษายน 2548)
1.33 หามมิใหชี้ชวนประชาชนใหซื้อหุนตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1102 ที่หามมิใหชี้ชวนประชาชนใหซื้อหุนเปนการหามเฉพาะบริษัทหรือหามผูถือหุนของ
บริษัทดวย
คําวินิจฉัย : ตามบทบัญญัติของกฎหมายเปนการหามมิใหผูเริ่มกอการจัดตั้ง
บริษัทและบริษัทชี้ชวนประชาชนใหเขาชื่อซื้อหุนของบริษัทโดยไมไดบัญญัติใหนําเรื่องดังกลาว
ไปใชกับกรณีการโอนหุนของผูถือหุนดวยแตกรณีที่ผูถือหุนของบริษัทซึ่งเปนเจาของหลักทรัพยจะ
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1102 หามมิใหชี้ชวนประชาชนใหซื้อหุน

1.34 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาที่มีอยูกอนการจดทะเบียนเลิกบริษัท ผูชําระ
บัญชีจะสามารถกระทําตามภาระผูกพันนั้นไดหรือไม
คําวินิจฉัย : เมื่อบริษัทเลิกกันใหมีการชําระบัญชีและผูชําระบัญชีมีหนาที่
ชําระสะสางการงานของบริษัทใหเสร็จไปกับมีอํานาจดําเนินการกิจการของบริษัทตามความจําเปน
เพื่อใหเสร็จไปดวยดีตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1250 และ มาตรา 1259 ดังนั้น
การที่บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาที่ทําไวกอนเลิกบริษัทผูชําระบัญชีพึงปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ดังกลาว เพื่อมิใหบริษัทตองเสียหายและเพื่อชําระสะสางกิจการของบริษัทใหเสร็จสิ้นไป (คํา
วินิจฉัยแจงตามหนังสือ ที่ พณ 0803.03/1011 ลงวันที่ 27 กันยายน 2548)
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1250 หนาที่ของผูชําระบัญชี คือชําระสะสางการงานของหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นใหเสร็จไป
กับจัดการใชหนี้เงินและแจกจําหนายสินทรัพยของหางหุนสวนหรือบริษัทนั้น
มาตรา 1259 ผูชําระบัญชีทั้งหลายยอมมีอํานาจดั่งจะกลาวตอไป
(1) แกตางวาตางในนามของหางหุนสวนหรือบริษัทในอรรถคดีพิพาทอันเปนแพงหรืออาญาทั้งปวง
และทําประนีประนอมยอมความ
(2) ดําเนินกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัทตามแตจําเปน เพื่อการชําระสะสางกิจการใหเสร็จไป
ดวยดี
(3) ขายทรัพยสินของหางหุนสวนหรือบริษัท
(4) ทําการอยางอื่นๆ ตามแตจําเปน เพื่อชําระบัญชีใหเสร็จไปดวยดี

1.35 การประกอบกิจการลิซซิ่งเขาขายเปนความผิดตามกฎหมายฉบับใดหรือไม
คําวินิจฉัย : ในสวนที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนบริษัทจํากัด มีเฉพาะ
ประเด็นการประกอบกิจการตามวัตถุประสงคของบริษัท ซึ่งจากการตรวจสอบปรากฏวาบริษัทไดมี
การจดทะเบียนวัตถุที่ประสงคในเรื่อง “การใหกูยืมเงินหรือใหเครดิตดวยวิธีการอยางอื่นโดยจะมี
หลักประกันหรือไมก็ตาม” และ “การใหบริการซื้อขายสินคาดวยเงินผอน ใหบริการสินเชื่อ
ใหบริการแบบแฟคเตอริ่งและใหบริการแบบลิซซิ่ง” ซึ่งแมบริษัทจะมีการประกอบกิจการนอกขอบ
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1.36 การขอใหนายทะเบียนหุนสวนบริษัทระงับการจําหนายจายโอนหรือทําการ
กอใหเกิดภาระผูกพันใดๆ อันเกี่ยวกับหุนของบริษัทเจาพนักงานบังคับคดีไดแจงการยึดหุนของ
บริษัทตามคดีของศาลแพง และขอใหนายทะเบียนหุนสวนบริษัทระงับการจําหนายจายโอนหรือทํา
การกอใหเกิดภาระผูกพันใด ๆ อันเกี่ยวกับหุนไดหรือไม
คําวินิจฉัย : นายทะเบียนไมมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่จะดําเนินการระงับ
การจําหนายจายโอน หรือระงับการทําการกอใหเกิดภาระผูกพันใด ๆ อันเกี่ยวกับหุนของบริษัทที่
เจาพนักงานบังคับคดีไดแจงการยึดหุนตามคําสั่งของศาลได เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับ
หุนและผูถือหุนเปนเรื่องระหวางผูถือหุนและบริษัทที่จะตองดําเนินการกันเอง สวนบัญชีรายชื่อผู
ถือหุนที่นายทะเบียนเก็บรักษาไวที่สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทเปนเพียงสําเนาบัญชีรายชื่อผูที่
ยังคงเปนผูถือหุนอยูทั้งหมดในเวลาประชุมสามัญ ซึ่งกรรมการบริษัทมีหนาที่จัดสงใหนายทะเบียน
เปนหลักฐานอยางนอยปละครั้งตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1139 เพื่อใหผถู อื หุน
หรือบุคคลทั่วไป สามารถตรวจสอบหรือคัดสําเนาไดเทานั้น (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ที่ พณ
0803.04/1043 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2548)
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1139 สมุดทะเบียนผูถือหุนเริ่มแตวันจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหรักษาไว ณ สํานักงานของบริษัท
แหงที่ไดบอกทะเบียนไว สมุดทะเบียนนี้ใหเปดใหแกผูถือหุนทั้งหลายดูไดในระหวางเวลาทําการโดยไมเรียก
คาธรรมเนียมอยางหนึ่งอยางใด แตกรรมการจะจํากัดเวลาลงไวอยางไรพอสมควรก็ได หากไมนอยกวาวันละสอง
ชั่วโมง
ใหเปนหนาที่ของกรรมการที่จะสงสําเนาบัญชีรายชื่อผูที่ยังคงเปนผูถือหุนอยูทั้งหมดในเวลาที่ประชุม
และรายชื่อผูที่ขาดจากเปนผูถือหุนจําเดิมแตวันประชุมสามัญครั้งที่แลวมานั้น ไปยังนายทะเบียนอยางนอยปละ
ครั้ง และมิใหชากวาวันที่สิบสี่นับแตการประชุมสามัญบัญชีรายชื่อนี้ใหมีรายการบรรดาที่ระบุไวในมาตรากอน
นั้นทุกประการ

1.37 เจาหนี้มีหนังสือถึงนายทะเบียนคัดคานการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี
แตเจาหนาที่มิไดหมายเหตุ การคัดคานไวเนื่องจากมิใชเปนหนี้คางชําระภาษีหรือคาฤชาธรรมเนียม
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คําวินิจฉัย : เมื่อเจาหนี้มีหนังสือคัดคานการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี
และเจาหนาที่ไมไดหมายเหตุการคัดคานไวเนื่องจากมิใชเปนกรณีการคางชําระภาษีหรือคาฤชา
ธรรมเนียมตามขอ 78 ของระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหาง
หุนสวนและบริษัท พ.ศ. 2538 แตหากขอเท็จจริงในเรื่องคําคัดคานของเจาหนี้ปรากฏตอนาย
ทะเบียน นายทะเบียนก็ตองดําเนินการตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
มาตรา 29 ในการพิสูจนขอเท็จจริงตามคําคัดคาน ใหไดขอยุติกอนวาไดมีการชําระหนี้ตามมูลหนี้
แลวหรือไม และเมื่อผูชําระบัญชีไดรับหนังสือแจงการคัดคานของเจาหนี้จากนายทะเบียนแลว แต
มิไดโตแยง หรือแสดงหลักฐานการชําระหนี้ขอเท็จจริงจึงไมเปนที่ยุติวาไดมีการชําระหนี้แลว
หรือไม แมนายทะเบียนจะรับจดทะเบียนโดยถูกตองตามระเบียบ ฯ แตเมื่อมิไดปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม สมควร
ที่จะเพิกถอนคําขอจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี (คําวินิจฉัยตามหนังสือแจงที่ พณ 803.03/1055
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2548)
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
มาตรา 29 เจาหนาที่ตองพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นวาจําเปนแกการพิสูจนขอเท็จจริง ในการนี้ ให
รวมถึง การดําเนินการดังตอไปนี้
(1) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของ
(2) รับฟงพยานหลักฐาน คําชี้แจง หรือความเห็นของคูกรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญ
ที่คูกรณี กลาวอาง เวนแตเจาหนาที่เห็นวาเปนการกลาวอางที่ไมจําเปนฟุมเฟอยหรือเพื่อประวิงเวลา
(3) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี พยานบุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญ
(4) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เกี่ยวของ
(5) ออกไปตรวจสถานที่
คูกรณีตองใหความรวมมือกับเจาหนาที่ในการพิสูจนขอเท็จจริง และมีหนาที่แจงพยานหลักฐานที่ตนทราบแก
เจาหนาที่
พยานหรือพยานผูเชี่ยวชาญที่เจาหนาที่เรียกมาใหถอยคําหรือทําความเห็นมีสิทธิไดรับคาปวยการตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

1.38 บริษัทจะลดทุนและนําทุนจดทะเบียนที่ลดลงไปตัดขาดทุนสะสมไดหรือไม
คําวินิจฉัย : การลดทุนของบริษัทเพื่อนําไปตัดขาดทุนสะสมไมไดมีบัญญัติ
ไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหุนสวนและบริษัทโดยตรงจึงเปนเรื่องทางบัญชี ซึ่ง
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1.39 กิจการรวมคาที่จะจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหมจะตองจดทะเบียนที่กรม
พัฒนาธุรกิจการคาหรือไม
คําวินิจฉัย : การจัดตั้งธุรกิจในรูปของกิจการรวมคา มิไดมีบทบัญญัติของ
กฎหมายใดกําหนดใหตองจดทะเบียนจัดตั้งเปนนิติบุคคล แตในปจจุบันมีการจัดตั้งกิจการรวมคา
ใน 2 ลักษณะ คือ
(1) กิจการรวมคาในลักษณะของการดําเนินกิจการรวมกันระหวางหางหุนสวน
และหรือบริษัทซึ่งเปนนิติบุคคลโดยไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลขึ้นใหม กิจการรวมคาลักษณะนี้
จึงไมไดมีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาและไมมีสถานะเปนนิติบุคคล
(2) กิจการรวมคาที่จดทะเบียนจัดตั้งเปนหางหุนสวนหรือบริษัทกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา โดยใชคําวากิจการรวมคาประกอบชื่อ ซึ่งกิจการในลักษณะนี้ คือ หางหุนสวนบริษัทที่
มีสถานะเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ที่ พณ
0803/3332 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2548)
1.40 บริษัทกําหนดสิทธิประโยชนในหุนบุริมสิทธิแตกตางจากหุนสามัญ ดังนี้
(1) ในการจายเงินปนผลคราวใด ๆ ใหหุนบุริมสิทธิมีสิทธิในเงินปนผลที่
บริษัทประกาศจายกอนหุนสามัญรอยละ 10 ของมูลคาหุนบุริมสิทธิที่ชําระแลวและหากมีเหลือให
จายแกหุนสามัญเปนจํานวนเทา ๆ กันทั้งนี้ หากปรากฏวาเงินปนผลที่ประกาศจายมีจํานวนไมเกิน
รอยละ 10 ของมูลคาหุนบุริมสิทธิที่ชําระแลวดังกลาว เงินปนผลทั้งจํานวนใหจายใหแกหุน
บุริมสิทธิเทานั้น
(2) ในกรณีที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหเลิกบริษัทและชําระบัญชี ใหหุนบุริมสิทธิ
มีสิทธิไดรับคืนเงินคาหุนที่ชําระแลวกอนหุนสามัญ หากปรากฏวายังมีสินทรัพยของบริษัทเหลืออยู
หลังการคืนเงินคาหุนแกหุนบุริมสิทธิแลวใหนําทรัพยสินที่เหลืออยูทั้งหมดเฉลี่ยคืนแกหุนสามัญ
เปนจํานวนเทา ๆ กัน
คําวินิจฉัย : ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1108(4) ได
กําหนดใหที่ประชุมตั้งบริษัทวางกําหนดสภาพและบุริมสิทธิของหุนบุริมสิทธิ จึงเทียบเคียงไดวา
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(3) ในการกําหนดจายเงินปนผลในกรณีตาง ๆ ตอไปนี้ บริษัทสามารถกระทํา
ไดหรือไม โดยไมขัดกับขอบังคับของบริษัทตามที่กําหนดไวขางตน 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 ซึ่ง
จํานวนรอยละ 10 ของมูลคาหุนบุริมสิทธิชําระแลวในกรณีนี้คิดเปนมูลคา 5,000 บาท ดังนั้น เงินปน
ผลทั้งหมดจะตองจายใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิเทานั้นเปนจํานวนหุนละ 4.50 บาท สงผลใหผูถือหุน
สามัญจะไมไดรับเงินปนผลเลย
ข. หากบริษัทมีมติประกาศจายเงินปนผลจํานวน 95,000 บาท บริษัท
จะตองจายเงินปนผลจํานวน 5,000 บาทใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิกอนสวนที่เหลืออีก 90,000 บาท จึง
จายใหแกผูถือหุนสามัญเปนจํานวนเทา ๆ กัน คือ 100 บาท ตอหุน
คําวินิจฉัย : การจายเงินปนผลในกรณีตาง ๆ โดยไมขัดกับขอบังคับตามที่
กําหนดไว สามารถกระทําได (คําวินิจฉัยที่ พณ 0805.04/1644 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2550)
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1108 กิจการอันจะพึงทําในที่ประชุมตั้งบริษัทนั้น คือ
ฯลฯ
(4) วางกําหนดจํานวนหุนบุริมสิทธิ ทั้งกําหนดสภาพและบุริมสิทธิแหงหุนนั้นๆ วาเปนสถานใด
เพียงใด ถาหากจะมีหุนเชนนั้นในบริษัท

1.41 กรณีที่ศาลมีคําสั่งใหนายทะเบียนกลับจดชื่อบริษัทที่ถูกขีดรางคืนเขาสู
ทะเบียน แตผูรองนําคําสั่งศาลดังกลาวแจงตอนายทะเบียนเมื่อเวลาไดลวงเลยนานถึง 10 ปเศษแลว
นายทะเบียนจะกลับจดชื่อบริษัทคืนเขาสูทะเบียนตามคําสั่งศาลไดหรือไม
คําวินิจฉัย : เมื่อศาลไดมีคําสั่งใหนายทะเบียนกลับจดชื่อบริษัทคืนเขาสู
ทะเบี ย นถื อ ได ว า บริ ษั ท ยั ง คงตั้ ง อยู เ สมื อ นดั่ ง ว า มิ ไ ด มี ก ารขี ด ชื่ อ บริ ษั ท ออกจากทะเบี ย นตาม
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กรณีที่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 271 ไดกําหนด
ระยะเวลาบังคับคดีใหตองกระทําภายใน 10 ป นับแตวันมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง บทบัญญัติดังกลาว
ตองนํามาใชบังคับในกรณีที่ศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งอยางใดที่ตองมีการบังคับคดีและคูความ
อีกฝายไมปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง แตกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหกลับจดชื่อบริษัทคืนเขาสู
ทะเบียนตามคํารองขอเปนคดีที่ไมตองมีการบังคับคดี จึงไมอยูในบังคับมาตรา 271 (คําวินิฉัยแจง
ตามหนังสือ ที่ พณ 0803/436 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2546)
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1246 (6) ถาบริษัท หรือผูถือหุน หรือเจาหนี้ใด ๆ ของบริษัทรูสึกวาตองเสียหายมิเปนธรรมเพราะ
การที่บริษัทถูกขีดชื่อจากทะเบียนนั้นไซร เมื่อบริษัทหรือผูถือหุนหรือเจาหนี้ยื่นคํารองตอศาล และศาลพิจารณา
ไดความเปนที่พอใจวา ในขณะที่ขีดชื่อบริษัทจากทะเบียนนั้นบริษัทยังทําการคาขายหรือยังประกอบการงานอยูก็
ดี หรือมิฉะนั้นเห็นเปนการยุติธรรมในการที่จะใหบริษัทไดกลับคืนสูทะเบียนก็ดี ทานวาศาลจะสั่งใหจดชื่อบริษัท
คืนเขาสูทะเบียนก็ได และถาเชนนั้นทานใหถือวาบริษัทนั้นไดคงตั้งยืนยงตลอดมาเสมือนดั่งวามิไดมีการขีดชื่อ
ออกเลย อนึ่ง ดวยคําสั่งอันนั้นศาลจะสั่งและวางขอกําหนดไวเปนประการใดๆ ตามที่เห็นเปนการยุติธรรมดวยก็
ได เพื่อจัดใหบริษัทและบรรดาบุคคลอื่นๆ กลับคืนสูฐานเดิมเสมือนดั่งวาบริษัทนั้นมิไดถูกขีดชื่อออกจาก
ทะเบียนเลย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและพาณิชย
มาตรา 145 ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยการอุทธรณฎีกาและการพิจารณาใหม
คํา พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ใด ๆ ให ถื อ ว าผู ก พั น คูค วามในกระบวนการพิจ ารณาของศาลที่ พิ พ ากษาหรือ มี คํ า สั่ ง
นับตั้งแตวันที่ไดพิพากษาหรือมีคําสั่งจนถึงวันที่คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นไดถูกเปลี่ยนแปลง แกไข กลับหรืองด
เสีย ถาหากมี
มาตรา 271 ถาคูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝายแพคดี (ลูกหนี้ตามคําพิพากษา) มิไดปฏิบัติตามคําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาลทั้งหมดหรือบางสวน คูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝายชนะ (เจาหนี้ตามคําพิพากษา) ชอบที่จะรอง
ขอใหบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นไดภายในสิบปนับแตวันมีคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยอาศัยและตามคํา
บังคับที่ออกตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
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2. เกี่ยวกับคําสั่งทางปกครอง
คําสั่งรับจดทะเบียนหรือไมรับจดทะเบียนของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทเปน
คําสั่งทางปกครองที่ผูอยูในบังคับหรือผูเกี่ยวของของคําสั่งมีสิทธิตามกฎหมายทีจ่ ะโตแยง อุทธรณ
คัดคานคําสั่งดังกลาว ทั้งนีห้ ลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวการอุทธรณโตแยงคําสั่งของนายทะเบียนที่
ผูขอรับการประเมินนํามาจากหนังสือ “หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝายปกครอง”
ของ
ศาสตราจารย ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ไดสรุปหลักการอุทธรณไววา การยื่นอุทธรณเปนขั้นตอนที่
กําหนดตามกฎหมายที่จะตองอุทธรณตอผูออกคําสั่งกอนทีจ่ ะฟองคดีตอศาลปกครองตามพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 42 วรรคสอง ที่บัญญัติ
ไววา “ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายใน
เรื่องใดไวโดยเฉพาะ การฟองคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทําไดตอเมือ่ มีการดําเนินการตามขั้นตอน
และวิธีการดังกลาว และไดมีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิไดมีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร
หรือภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด” ซึ่งถือเปนหลักการบังคับใหอุทธรณกอนที่จะนําคดีมาฟองตอศาล
ปกครอง ทั้งนี้ มีหลักเกณฑและเงื่อนไขในการอุทธรณ ดังนี้
ก. คําสั่งทีอ่ ุทธรณได
ตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
บัญญัติวา “ภายใตบังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองใดไมไดออกโดยรัฐมนตรี และไมมี
กฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ...” ซึ่งคําสั่งทางปกครองที่จะตอง
ดําเนินการอุทธรณกอน คือ คําสั่งที่ไมไดออกโดยรัฐมนตรี หรือโดยคณะกรรมการตาง ๆ ก็ดี หาก
คูกรณีประสงคจะดําเนินการฟองโตแยงตอศาลปกครองจะตองอุทธรณกอนเสมอจึงจะกอใหเกิดสิทธิ
ในการฟองตอศาลปกครองไดหากมิไดดําเนินการอุทธรณกอนจะเสียสิทธิในการฟองคดีตอศาล
ปกครอง แตอยางไรก็ตาม สิง่ ที่อาจอุทธรณไดจะตองเปน “คําสั่งทางปกครอง” มิไดหมายความถึงคําสั่ง
ทุกประเภทที่ออกโดยเจาหนาที่ของรัฐแลวสามารถอุทธรณไดเสมอ
ข. ผูใชสิทธิอุทธรณจะตองเปน “คูกรณี”
ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได
นิยามคําวา “คูกรณี” วาหมายถึงผูยื่นคําขอหรือคําคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับของ
คําสั่งทางปกครอง และผูซงึ่ ไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง เนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะ
ถูกกระทบกระเทือนจากผลของคําสั่งทางปกครอง
ค. เงื่อนไขของคําอุทธรณ
ตามมาตรา 44 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539
บัญญัติใหคําอุทธรณตองทําเปนหนังสือโดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่
อางอิงประกอบดวย หลักเรื่องคําอุทธรณตองทําเปนหนังสือ ซึ่งตองมีสาระตามที่กลาวมาแลวนั้นเปน
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การสอดคลองกับหลักการทําคําสั่งทางปกครองที่ทําเปนหนังสืออยางนอยตองประกอบดวย
ก. ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ข. ขอกฎหมายที่อางอิง ค. ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใช
ดุลยพินิจ การที่ตองระบุสาระสําคัญดังกลาวในคําสั่งทางปกครอง เพราะสาระสําคัญในแตละเรื่องอาจ
มีความบกพรองหรือไมถูกตอง ซึ่งอาจมีผลทําใหคําสั่งทางปกครองนั้นไมชอบดวยกฎหมายได ดวยเหตุ
นี้เองเมื่อมีการใชสิทธิอุทธรณโตแยงคําสั่งทางปกครองดังกลาว
เพื่อใหเจาหนาที่ที่ออกคําสั่งทาง
ปกครองนั้นเอง และผูมีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณสามารถที่จะพิจารณาตรวจสอบความบกพรอง
ของคําสั่งทางปกครองนั้น ๆ ไดอยางถูกตอง คําอุทธรณจึงตองระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอ
กฎหมายที่อางอิงประกอบดวย
การโตแยงเพียงวาคําสั่งทางปกครองนั้นไมชอบดวยกฎหมายโดย
ปราศจากขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่อางอิงยอมไมอาจทําใหเจาหนาที่ฝา ยปกครองสามารถตรวจสอบ
ทบทวนคําสั่งทางปกครองนั้นไดอยางถูกตอง การโตแยงวาคําสั่งทางปกครองไมชอบดวยกฎหมาย อาจ
อาศัยพื้นฐานทีจ่ ะทําใหคําสั่งทางปกครองไมชอบดวยกฎหมายมาเปนเหตุแหงการโตแยงไดทั้งสิ้น เชน
เจาหนาทีไ่ มมอี ํานาจ กระบวนการพิจารณาทางปกครองไมชอบดวยกฎหมาย ขอเท็จจริงไมถูกตองใน
สาระสําคัญ ขอกฎหมายทีน่ ํามาใชในการออกคําสั่งทางปกครองไมถูกตอง มีการใชอํานาจเกินกวา
ขอบเขตที่กฎหมายกําหนดหรือมีการใชดุลยพินิจโดยไมชอบดวยกฎหมาย เปนตน แตอยางไรก็ตาม ใน
กรณีที่มีขอโตแยงนัน้ เกีย่ วพันกับขอเท็จจริง คําโตแยงนั้นจะตองอาศัยขอเท็จจริงประกอบคําอุทธรณ
ดวย
ง. ระยะเวลาในการอุทธรณ
ตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได
กําหนดใหคกู รณีอุทธรณคําสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นตอเจาหนาที่ผทู ําคําสั่งทางปกครองภายในสิบหา
วันนับแตวันทีต่ นไดรับแจงคําสั่งดังกลาว ขอพิจารณาเบือ้ งตนที่จะตองพิจารณาคือวันใดที่ถือวาบุคคล
นั้นไดรับแจงคําสั่งทางปกครอง ทั้งนี้ มาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 บัญญัติวา คําสั่งทางปกครองใหมีผลใชยันตอบุคคลตั้งแตขณะที่ผูนนั้ ไดรบั แจงเปนตนไป
เมื่อใดถือวาไดรับแจงนั้นเปนไปตามหมวด 4 วาดวยการแจงตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 เชน กรณีการแจงโดยวิธีการสงทางไปรษณียตอบรับ ใหถือวาไดรับแจงเมื่อครบ
กําหนด 7 วันนับแตวนั สงกรณีภายในประเทศ
จ. การยื่นอุทธรณตอบุคคลใดและใครเปนผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ
โดยที่ระบบการอุทธรณตามกฎหมายกลางเปนระบบการพิจารณา 2 ชั้น กลาวคือ
ผูทําคําสั่งทางปกครองในเบือ้ งตนและผูมีอาํ นาจในการพิจารณาอุทธรณในชั้นที่สอง ดวยเหตุนี้ มาตรา
44 วรรคแรก จึงบัญญัติใหคกู รณีอุทธรณคาํ สั่งทางปกครองตอ ผูทําคําสั่งทางปกครอง และตามมาตรา
45 กําหนดใหเจาหนาทีผ่ ูทําคําสั่งทางปกครองที่ไดรับคําอุทธรณโตแยงใหพจิ ารณาอุทธรณโดยไม
ชักชาภายใน 30 วัน นับแตวนั ที่ไดรับอุทธรณ และในกรณีที่เห็นดวยกับคําอุทธรณก็สามารถดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนได แตในกรณีที่เจาหนาที่ผูทาํ คําสั่งทางปกครอง
ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณก็ใหเรงรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมอี ํานาจพิจารณาคําอุทธรณ
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ฉ. ขอบเขตของการทบทวนคําสัง่ ทางปกครอง
ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได
บัญญัติวา “ในการพิจารณาอุทธรณ ใหเจาหนาที่พิจารณาทบทวนคําสัง่ ทางปกครองไดไมวาจะเปน
ปญหา ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทําคําสั่งทางปกครอง และอาจมีคําสั่ง
เพิกถอนคําสั่งทางปกครองเดิม หรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้นไปในทางใดทั้งนี้ ไมวาจะเปนการเพิ่ม
ภาระหรือลดภาระหรือใชดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการทําคําสั่งทางปกครองหรือมี
ขอกําหนดเปนเงื่อนไขอยางไรก็ได” จากการพิจารณาขอบเขตของการพิจารณาอุทธรณจะเห็นไดวา
ทั้งผูทําคําสั่งทางปกครองซึ่งพิจารณาอุทธรณชั้นตนก็ดี และผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณก็ดีตา งมี
ขอบเขตในการทบทวนคําสั่งทางปกครองอยางกวางขวาง กลาวคือ สามารถทบทวนคําสั่งทาง
ปกครองไดทั้งปญหาขอเท็จจริง ขอกฎหมาย ความเหมาะสมของการทําคําสั่งทางปกครอง
ช. ผลของการอุทธรณ
ตามมาตรา 44 วรรคสาม บัญญัติวา การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับ
ตามคําสั่งทางปกครอง เวนแตจะมีการสั่งใหทุเลาการบังคับตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง จากหลักของ
มาตรา 44 วรรคสาม แหงพะราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ถือวาเปนหลัก
ทั่วไปของกฎหมายไทย ดังนั้น หากกฎหมายปกครองเฉพาะมิไดบัญญัติเรื่องผลของการอุทธรณไว
เปนการเฉพาะก็ตองนําหลักทั่วไปดังกลาวไปใชบังคับดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน
ทั้งนี้ มีตัวอยางคําวินจิ ฉัยเกี่ยวกับคําสั่งทางปกครองมาใหเปนกรณีศกึ ษา คือ
2.1 การเพิกถอนการจด ทะเบียน ควรเพิกถอนใหมีผล ณ วันที่รับจดทะเบียน หรือ
ณ วันที่มีคําสั่งเพิกถอน
คําวินิจฉัย : การรับจดทะเบียนที่นายทะเบียนไดปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
ขั้นตอนที่กําหนดโดยชอบ แตผูขอจดทะเบียนไดแสดงขอความอันเปนเท็จ คําสั่งรับจดทะเบียนจึง
เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองจะใหมีผลยอนหลังหรือไมก็ได
คําสั่งทางปกครองที่ออกมาแลวแมจะเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย แตก็มี
ผลใชบังคับอยูตราบที่ยังไมถูกเพิกถอน การเพิกถอนจึงตองคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับ
บุคคลภายนอกผูสุจริตที่เชื่อในความมีอยูของคําสั่งนั้น คําสั่งทางปกครองจึงไมควรเพิกถอน
ยอนหลัง เวนแตในกรณีจําเปนตองเพิกถอนยอนหลังเพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกบุคคลที่สามหรือ
ประโยชนสาธารณะ
แนวทางในการเพิกถอนการจดทะเบียน ควรกําหนดเปนแนวปฏิบัติไวใน
เบื้องตน ไดดังนี้
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(1) กรณีเปนคําสั่งรับจดทะเบียนที่ชอบดวยกฎหมาย มีความชอบดวย
กฎหมายทั้งรูปแบบ เนื้อหา และวิธีพิจารณา ไมควรเพิกถอน เวนแตหากไมเพิกถอนจะกอใหเกิด
ความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ
(2) กรณีเปนคําสั่งรับจดทะเบียนที่ไมชอบดวยกฎหมาย ควรเพิกถอนโดยไมมี
ผลยอนหลัง เวนแตจําเปนตองเพิกถอนยอนหลังเพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอบุคคลที่สามหรือตอ
ประโยชนสาธารณะ หรือเปนเรื่องที่มีขอบกพรองรุนแรงเห็นไดชัดเจนโดยบุคคลทั่วไปขณะที่รับ
จดทะเบียนแลว (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ที่ พณ 0803.03/335 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2548)
2.2 แถลงการณประกอบอุทธรณคําสั่งเพิกถอนคําขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
กรรมการ และอํานาจกรรมการที่ยื่นเกินกําหนดอุทธรณควรรับไวพิจารณาหรือไม
คําวินิจฉัย : การอุทธรณตองทําเปนหนังสือ ระบุขอโตแยงและขอเท็จจริง
หรือขอกฎหมายที่อางอิงประกอบ และตองยื่นภายใน 15 วัน นับแตวันที่รับทราบคําสั่งทางปกครอง
ตามมาตรา 44 แหง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ดังนั้น ขอโตแยงและ
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใดๆ ที่ตองการแถลงผูอุทธรณตองยื่นภายใน 15 วันดวย อยางไรก็ตาม
เจาหนาที่อาจรับฟงหลักฐานคําชี้แจง หรือความเห็นของคูกรณีได หากเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
การพิจารณา ทั้งนี้ใหเปนดุลยพินิจของเจาหนาที่ (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ที่ พณ 0803.03/639 ลง
วันที่ 21 มิถุนายน 2548)
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
มาตรา 44 ภายใตบังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองใดไมไดออกโดยรัฐมนตรี และไมมี
กฎหมาย กําหนดขั้นตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ใหคูกรณีอุทธรณคําสั่งทางปกครองนั้น
โดยยื่นตอเจาหนาที่ ผูทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงคําสั่งดังกลาว
คําอุทธรณตองทําเปนหนังสือโดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่อางอิงประกอบดวย
การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง เวนแตจะมีการสั่งใหทุเลาการบังคับตาม
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง

2.3 เมื่อปรากฏขอเท็จจริงภายหลังวา ผูเปนหุนสวนเปนบุคคลลมละลาย ในขณะ
ที่จดทะเบียนเขาเปนหุนสวนของหาง นายทะเบียนจะตองดําเนินการอยางไร
คําวินิจฉัย : เมื่อปรากฏขอเท็จจริงภายหลังวา ผูเปนหุนสวนเปนบุคคล
ลมละลาย ในขณะที่จดทะเบียนเขาเปนหุนสวนของหาง นายทะเบียนจะตองทําการเพิกถอนการจด
ทะเบียนเขาเปนหุนสวนของหางตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
(คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ที่ พณ 0803.03/1192 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548)
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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
มาตรา 50 คําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวน โดยจะใหมีผล
ยอนหลังหรือไมยอนหลังหรือมีผลไปในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดได แตถาคําสั่งนั้นเปนคําสั่ง
ซึ่งเปน การใหประโยชนแกผูรับ การเพิกถอนตองเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 51และมาตรา 52

2.4 การอุทธรณคําสั่งรับจดทะเบียนของนายทะเบียนที่ยื่นเกินกําหนดระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนดเจาหนาที่จะรับไวพิจารณาไดหรือไม
คําวินิจฉัย : กําหนดระยะเวลาใหคูกรณีอุทธรณคําสั่งทางปกครองภายใน 15
วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา
44 เปนระยะเวลาที่ใหสิทธิคูกรณี หากคูกรณีไมใชสิทธิภายในระยะเวลาดังกลาวสิทธินั้นยอมหมด
ไป และเจาหนาที่ยอมอาศัยเหตุดังกลาวปฏิเสธไมรับอุทธรณไวพิจารณาได แตทั้งนี้ไมเปนการตัด
อํานาจพิจารณาของเจาหนาที่ หากเจาหนาที่เห็นวาอุทธรณนั้นมีเหตุผลที่ควรรับฟง และการรับ
อุทธรณไวพิจารณาจะเกิดความเปนธรรมแกผูอุทธรณก็สามารถที่จะรับอุทธรณไวพิจารณาได แม
เปนอุทธรณที่ยื่นเกินกําหนดระยะเวลา (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ที่ พณ 0803.03/1283 ลงวันที่ 1
ธันวาคม 2548)
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
มาตรา 44 ภายใตบังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองใดไมไดออกโดยรัฐมนตรี และไมมี
กฎหมาย กําหนดขั้นตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ใหคูกรณีอุทธรณคําสั่งทางปกครองนั้น
โดยยื่นตอเจาหนาที่ ผูทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงคําสั่งดังกลาว
คําอุทธรณตองทําเปนหนังสือโดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่อางอิงประกอบดวย
การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง เวนแตจะมีการสั่ง ใหทุเลาการบังคับตาม
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง

(ความเห็นของผูขอรับการประเมิน : กรณีการยื่นอุทธรณคําสั่งนายทะเบียนเกินระยะเวลา
ที่ กํ า หนด จะรั บ อุ ท ธรณ ดั ง กล า วไว พิ จ ารณาได ห รื อ ไม อาจเที ย บเคี ย งกั บ กรณี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในเรื่องการอุทธรณคําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทน
ดังนี้
“ระยะเวลาที่ระบุในคําสั่งเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทน เปนระยะเวลาอุทธรณคําสั่ง
ทางปกครองที่มาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯ กําหนดไว ระยะเวลา
ดังกลาวจึงเปนระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมาย กรณีจะตองพิจารณาวา พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง ฯ มีบทบัญญัติที่ใหอํานาจเจาหนาที่ขยายระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมาย
หรือไม ซึ่งเมื่อพิจารณาแลว เห็นวา มาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
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เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯ
แลว คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีความเห็นวา มาตรา 66 เปนบทบัญญัติที่มีความ
มุงหมายใหความยุติธรรมแกคูกรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง กลาวคือ กรณีที่คูกรณีไม
อาจกระทําการอยางหนึ่งอยางใดภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมายได เนื่องจากมีพฤติการณ
ที่จําเปนทําใหไมอาจกระทําการนั้นได และพฤติการณนั้นมิไดเกิดจากความผิดของคูกรณีเอง เพื่อ
ความเป น ธรรมแก คู ก รณี เจ า หน า ที่ อ าจขยายระยะเวลาตามคํ า ขอของคู ก รณี ไ ด แต ก ารขยาย
ระยะเวลาจะตองเปนไปภายใตเงื่อนไขสองประการไดแก
ประการที่หนึ่ง พฤติการณที่ทําใหคูกรณีไมอาจกระทําการภายในระยะเวลาที่กําหนด
ไวในกฎหมายนั้นจะตองมิใชปญหาขัดของทั่วไปที่คูกรณีอาจประสบไดในกระบวนการพิจารณา
ทางปกครอง แต เปนพฤติการณพิ เศษที่ทําใหคูกรณีไมอาจกระทําการใด ๆ ไดโดยสิ้นเชิงและ
พฤติการณดังกลาวมิไดเกิดจากความผิดของคูกรณีเอง
ประการที่สอง คูกรณีจะตองมีคําขอขยายระยะเวลาอยางชาที่สุดภายในสิบหาวัน นับ
แตวันที่พฤติการณเชนวานั้นไดสิ้นสุดลง และเมื่อเจาหนาที่ไดพิจารณาขยายระยะเวลาใหแลวคูก รณี
จะตองกระทําการภายในระยะเวลาที่เจาหนาที่กําหนดดวย
ประการที่สาม เห็นวา โดยที่มาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง ฯ กําหนดวา การแจงโดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับใหถือวาไดรับแจงเมื่อครบกําหนดเจ็ด
วันนับแตวันสงสําหรับกรณีภายในประเทศ เวนแตจะมีการพิสูจนไดวาไมมีการไดรับหรือไดรับ
กอนหรือหลังจากวันนั้น กรณีที่หารือมานั้นเมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา สวนราชการไดมีหนังสือลง
วันที่ 4 สิงหาคม 2549 แจงคําสั่งของสวนราชการ ที่ 312 (เฉพาะ) ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2549 ใหผู
อุทธรณ โดยสงทางไปรษณียตอบรับ และปรากฏหลักฐานตามใบตอบรับวามีผูลงชื่อรับหนังสือ
แทนผูอุทธรณ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549 ดังนั้น แมผูอุทธรณจะอางวาไดรับทราบคําสั่งเมื่อวันที่

39

ประการที่ สี่ เห็ น ว า ระยะเวลาอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ทางปกครองที่ กํ า หนดไว ใ น
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯ หรือในกฎหมายอื่นนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อมิให
คํา สั่ ง ทางปกครองอาจถู ก โตแ ย ง โดยไมมี ที่ สิ้ น สุ ด อั น จะทํา ให เ กิ ด ความไมมั่ น คงแน น อนทาง
กฎหมาย ระยะเวลาอุทธรณคําสั่งทางปกครองจึงเปนระยะเวลาที่มีผลบังคับทั้งตอคูกรณีผูมีสิทธิ
อุทธรณคําสั่งทางปกครองและตอเจาหนาที่ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ กลาวคือ กรณีที่มีการยื่น
อุทธรณเมื่อลวงพนระยะเวลาอุทธรณแลวคูกรณียอมเสียสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาอุทธรณขณะ
เดี่ยวกันเจาหนาที่ยอมไมมีอํานาจที่จะรับคําอุทธรณไวพิจารณาเพื่อวินิจฉัยอุทธรณ ทั้งนี้ เจาหนาที่
จะมีอํานาจรับอุทธรณที่ลวงเลยระยะเวลาไวพิจารณาไดก็แตเฉพาะกรณีที่มีบทบัญญัติกฎหมาย
กํ า หนดให อํ า นาจเท า นั้ น เช น กรณี ข องมาตรา 66 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทาง
ปกครอง ฯ ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน
อยางไรก็ดี แมวาเจาหนาที่จะไมมีอํานาจรับคําอุทธรณที่ยื่นเกินกําหนดระยะเวลาอุทธรณ
ที่กฎหมายกําหนดไวพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ แตโดยที่มาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง ฯ กําหนดใหเจาหนาที่และผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่มีอํานาจเพิกถอนคําสั่ง
ทางปกครองไดไมวาจะพนขั้นตอนการกําหนดใหอุทธรณหรือโตแยงตามกฎหมายดังกลาวหรือ
ตามกฎหมายอื่นมาแลวหรือไมซึ่งเปนอํานาจทั่วไปในการตรวจสอบควบคุมภายในฝายปกครอง
ดังนั้น เจาหนาที่หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่จึงอาจรับคําอุทธรณที่ยื่นเกินระยะเวลานั้นไวใน
ฐานะคํารองเรียนเพื่อใชเปนขอเท็จจริงประกอบการพิจารณาทบทวนคําสั่งทางปกครอง ซึ่งหาก
พิจารณาแลวเห็นวาสมควรแกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองก็อาจเพิกถอนคําสั่งโดยดําเนินการ
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 49 ถึงมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ (คําวินิจฉัยคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ 213/2550)
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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
มาตรา 49 เจาหนาที่หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่อาจเพิกถอนคําสั่งทางปกครองไดตามหลักเกณฑใน
มาตรา 51 มาตรา 52 และมาตรา 53 ไมวาจะพนขั้นตอนการกําหนดใหอุทธรณหรือใหโตแยงตามกฎหมายนี้หรือ
กฎหมายอื่นมาแลวหรือไม
การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเปนการใหประโยชนตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตไดรูถึง
เหตุ ที่จะใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้น เวนแตคําสั่งทางปกครองจะไดทําขึ้นเพราะการแสดงขอความอันเปน
เท็จหรือ ปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจงหรือการขมขูหรือการชักจูงใจโดยการใหทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดที่มิชอบดวย กฎหมาย
มาตรา 64 กําหนดเวลาเปนวัน สัปดาห เดือน หรือปนั้น มิใหนับวันแรกแหงระยะเวลานั้นรวมเขาดวย เวน
แต จะไดเริ่มการในวันนั้นหรือมีการกําหนดไวเปนอยางอื่นโดยเจาหนาที่
ในกรณีที่เจาหนาที่มีหนาที่ตองกระทําการอยางหนึ่งอยางใดภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหนับวันสิ้นสุด
ของระยะ เวลานั้นรวมเขาดวยแมวาวันสุดทายเปนวันหยุดทําการงานสําหรับเจาหนาที่
ในกรณีที่บุคคลใดตองทําการอยางหนึ่งอยางใดภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยกฎหมายหรือโดยคําสั่งของ
เจาหนาที่ ถาวันสุดทายเปนวันหยุดทําการงานสําหรับเจาหนาที่หรือวันหยุดตามประเพณีของบุคคลผูรับคําสั่ง ให
ถือวา ระยะเวลานั้นสิ้นสุดในวันทํางานที่ถัดจากวันหยุดนั้น เวนแตกฎหมายหรือเจาหนาที่ที่มีคําสั่งจะกําหนดไว
เปนอยางอื่น
มาตรา 66 ในกรณีที่ผูใดไมอาจกระทําการอยางหนึ่งอยางใด ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมายได
เพราะมีพฤติการณที่จําเปนอันมิไดเกิดขึ้นจากความผิดของผูนั้น ถาผูนั้นมีคําขอเจาหนาที่อาจขยายระยะเวลาและ
ดําเนิน การสวนหนึ่งสวนใดที่ลวงมาแลวเสียใหมก็ได ทั้งนี้ตองยื่นคําขอภายในสิบหาวันนับแตพฤติการณเชนวา
นั้นไดสิ้นสุดลง
มาตรา 71 การแจงโดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับใหถือวาไดรับแจงเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสง
สําหรับ กรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันสงสําหรับกรณีสงไปยังตางประเทศ เวนแต
จะมีการพิสูจนไดวา ไมมีการไดรับหรือไดรับกอนหรือหลังจากวันนั้น

2.5 ผูอุทธรณมีสิทธินําอุทธรณที่เจาหนาที่ปฏิเสธไมรับอุทธรณ เนื่องจากเปน
อุทธรณที่ยื่นเกินกําหนดไปฟองศาลปกครองไดหรือไม
คําวินิจฉัย : ในกรณีที่ผูอุทธรณยื่นอุทธรณเมื่อพนกําหนดเวลาสําหรับการ
อุทธรณโตแยง ไมถือวาเปนการอุทธรณตาม มาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 ผูอุทธรณจึงยังไมมีสิทธินําคดีไปฟองศาลปกครองตามมาตรา 42 แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 อยางไรก็ตามคําสั่งไมรับ
พิจารณาอุทธรณเนื่องจากเปนอุทธรณที่ยื่นเกินกําหนด เปนคําสั่งทางปกครองคูกรณีมีสิทธิอุทธรณ
คําสั่งดังกลาวตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่ง ตามมาตรา 44 แหง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 (ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ 844/2547)
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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
มาตรา 44 ภายใตบังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองใดไมไดออกโดยรัฐมนตรี และไมมี
กฎหมาย กําหนดขั้นตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ใหคูกรณีอุทธรณคําสั่งทางปกครองนั้น
โดยยื่นตอเจาหนาที่ ผูทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงคําสั่งดังกลาว
คํ า อุ ท ธรณ ต อ งทํ า เป น หนั ง สื อ โดยระบุ ข อ โต แ ย ง และข อ เท็ จ จริ ง หรื อ ข อ กฎหมายที่ อ า งอิ ง
ประกอบดวย
การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง เวนแตจะมีการสั่งใหทุเลาการบังคับตาม
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
มาตรา 42 ผูใดไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอัน
เนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐหรือมีขอโตแยง
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยูในเขตอํานาจศาลปกครองตามาตรา 9 และการแกไขหรือบรรเทา
ความเดือดรอนหรือความเสียหายหรือยุติขอโตแยงนั้นตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา 72 ผูนั้นมีสิทธิฟอง
ตอศาลปกครอง
ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องใดไว
โดยเฉพาะ การฟองคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทําไดตอเมื่อมีการดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกลาว
และไดมีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิไดมีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้น
กําหนด

2.6 กําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณสามสิบวันตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 45 จะเริ่มนับตั้งแตวันที่ไดรับอุทธรณหรือวันที่ผูอุทธรณสง
เอกสารประกอบตามที่ผูพิจารณาอุทธรณเรียกเพิ่มเติมครั้งหลังสุด
คําวินิจฉัย : การนับระยะเวลาพิจารณาอุทธรณนั้น ตองเริ่มนับตั้งแตวันที่
ไดรับอุทธรณไวพิจารณา เทียบเคียงไดตามบันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่อง
เสร็จที่ 345/2548 เมื่อไดรับอุทธรณไวพิจารณาแลว ผูพิจารณาอุทธรณไดมีการแสวงหาขอเท็จจริง
เพิ่มเติม การแสวงหาขอเท็จจริงเพิ่มเติมถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาอุทธรณ ซึ่งตอง
รวมอยูในระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณสามสิบวันดวย (คําวินิจฉัยแจงตามหนังสือ ที่ พณ
0803.03/241 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549)
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
มาตรา 45 ใหเจาหนาที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง พิจารณาคําอุทธรณและแจงผูอุทธรณโดยไมชักชา แต
ตองไม เกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ในกรณีที่เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ให
ดําเนินการ เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลาดังกลาวดวย
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ถาเจาหนาที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ใหเรงรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหผูมีอํานาจ
พิจารณา คําอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับรายงาน ถามีเหตุจําเปนไมอาจ
พิจารณาใหแลวเสร็จ ภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบ
กอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ใหขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่
ครบกําหนดเวลาดังกลาว
เจาหนาที่ผูใดจะเปนผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามวรรคสองใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติมาตรานี้ไมใชกับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอื่น
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3. คําพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวของ
คําพิพากษาฎีกาเปรีย บเสมื อนบรรทัดฐานที่ผูมีสวนเกี่ย วของคูทั้งในสวนของ
บริษั ทจํากั ด และในสว นของเจาหน าที่ผูปฏิบัติ งานควรที่จะศึกษาเพื่อเปน ขอมูลประกอบการ
พิจารณาวินิจฉัยและตัดสินใจ ฉะนั้น ผูขอรับการประเมินจึงนําตัวอยางคําพิพากษาฎีกาลงไวเพื่อให
เปนกรณี ศึกษาและอุทธรณสําหรับผูที่เ กี่ยวของ โดยแยกออกเปนเรื่องที่ เกี่ ยวกั บการทําหนาที่
กรรมการ ความขัดแยงในการแตงตั้งกรรมการ การประชุมที่ไมเปนไปกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ
ประเภทของหุน การโตแยงกรรมสิทธิ์ในหุนตาง ๆ เปนตน อนึ่ง หากยังไมมีคําพิพากษาฏีกาใหม
ออกมาเปลี่ยนแปลงแนวคําพิพากษาเดิมก็สามารถใชคําพิพากษานั้นเปนแนวคําวินิจฉัยได 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) ซึ่งคําพิพากษาฎีกาที่นํามาลงไวเปนประเด็นที่ผูขอรับการประเมินเห็นวาเปน
ประเด็นขอพิพาท ขอโตแยง ขอคัดคานที่เกิดขึ้นบอย หากกรรมการ ผูถือหุน หรือผูมีสวนไดเสีย
ตลอดจนนายทะเบียนไดศึกษาจากแนวคําพิพากษานี้แลวนาจะชวยลดขอโตแยง คัดคาน หรือขอ
พิพาทดังกลาวลงได
ก. เกี่ยวกับการทําหนาที่ของกรรมการ
3.1 คําพิพากษาฎีกาที่ 419/2501
การที่กรรมการบริษัทจํากัดนายเดียวลงนามในสัญญาจางเหมากอสรางในฐานะ
ผูจัดการบริษัทจํากัด และหลังจากนั้นบริษัทก็ไดถือเอาผลงานซึ่งผูรับเหมากอสรางคูสัญญาได
ดําเนินการตามสัญญาจางเหมาเปนลําดับมานั้น ถือไดวาเปนการทําแทนบริษัทแลว แมตามขอบังคับ
ของบริษัทซึ่งจดทะเบียนไวจะตองมีกรรมการ 2 นายลงนามแทนบริษัทจึงจะมีผลผูกพันก็ดี
พฤติการณเชนนี้บริษัทจะยกขึ้นมาเปนขออางปฏิเสธตอบุคคลภายนอกซึ่งไมใช
คูสัญญานั้นยอมไมชอบ
3.2 คําพิพากษาฎีกาที่ 1630/2509
บริษัทจําเลยมีกรรมการ 3 คน ตามขอบังคับตองมีก รรมการ 2 คน ลงชื่อเปน
สําคัญจึงจะผูกพันบริษัท แตสัญญากูที่โจทกนํามาฟองมีกรรมการคนเดียวลงชื่อ ตั้งแตตั้งบริษัทมา
กรรมการอีก 2 คนไมเขาจัดการ ไดมอบอํานาจใหกรรมการจัดการลงชื่อเปนผูจัดการ จึงเปนการเชิด
กรรมการนั้นเปนผูมีอํานาจและหนาที่ทําการแทนในฐานะตัวแทน ดังนั้นสัญญากูที่โจทกนํามาฟอง
เปนสัญญากูที่กรรมการที่ลงชื่อไดกระทําไปในหนาที่กรรมการผูจัดการ และเปนตัวแทนบริษัท
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3.3 คําพิพากษาฎีกาที่ 2485/2530
ตราสําคัญของบริษัทโจทกที่ประทับในหนังสือมอบอํานาจใหฟองคดีมีรูปราง
ลักษณะเหมือนกับตราสําคัญซึ่งไดจดทะเบียนไวตอนายทะเบียนหุนสวนบริษัท แมจะมีขนาดเล็ก
กวาแตก็ไมมีกฎหมายบัญญัติหามไว และเปนตราที่โจทกใชในกิจการทั่ว ๆ ไปเปนประจํา ทั้ง
กรรมการผูมีอํานาจของโจทกยืนยันวาเปนผูมอบอํานาจใหฟองคดี การมอบอํานาจใหฟองคดีของ
โจทกจึงชอบแลว
3.4 คําพิพากษาฎีกาที่ 3551/2533
การเปนกรรมการบริษัทเปนคุณสมบัติเฉพาะตัวกรรมการจึงตองกระทําการดวย
ตนเอง จะมอบอํ า นาจให บุ ค คลอื่ น กระทํ า การแทนตนในฐานะกรรมการบริ ษั ท หาได ไ ม เมื่ อ
ขอบังคับของบริษัทโจทกระบุวา กรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทโจทก คือ นาง ก. ลงลายมือ
ชื่อรวมกับ นาย ช. ดังนั้นการที่นาง ก . ลงลายมือชื่อในนามตนเองและลงลายมือชื่อในฐานะผูแทน
ผูรับมอบอํานาจจากนาย ช. ในคําฟอง จึงไมมีผลผูกพันบริษัทโจทก โจทกจึงไมมีอํานาจฟอง
3.5 คําพิพากษาฎีกาที่ 4355/2536
ตามคําฟองโจทกทั้งสองไดอางเหตุเพียงวา การที่นายทะเบียนหุนสวนบริษัท
จังหวัดรับจดทะเบียนการเพิ่มทุน แกไขหนังสือบริคณหสนธิ และเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทจาก
โจทกที่ 1 เปน ช. แทนตามคําขอจดทะเบียนนั้นเปนเพราะนายทะเบียนหุนสวนบริษัทหลงเชื่อตาม
รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทที่ ช. และ ย. รวมกันจัดทําขึ้นโดยเปนความเท็จ ซึ่ง
ความจริงไมมีการประชุมกันแตอยางใด และโจทกที่ 1 ก็มิไดลาออกจากเปนกรรมการบริษัท โจทก
ทั้งสองมิไดอางวาการรับจดทะเบียนดังกลาวเปนการโตแยงสิทธิของโจทกที่ 1 เพราะเหตุนาย
ทะเบียนหุนสวนบริษัทปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายในการจดทะเบียนนั้นโดยไมชอบดวยกฎหมายแต
อยางใด ทั้งการทํารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไมอยูในอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ของนายทะเบียนหุนสวนบริษัท และนายทะเบียนหุนสวนบริษัทก็มิไดเปนผูจัดทํารายงานการ
ประชุ มดั ง กล าว แม รายงานการประชุมนั้ น เปน รายงานเท็จ ผู โตแ ยงสิ ทธิของโจทกก็มิใ ช น าย
ทะเบียนหุนสวนบริษัท โจทกที่ 1 จึงไมมีอํานาจฟองบังคับใหจําเลยในฐานะนายทะเบียนหุนสวน
บริษัทจังหวัดดําเนินการเพิกถอนการจดทะเบียนตามคําขอจดทะเบียนดังกลาวได
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3.6 คําพิพากษาฎีกาที่ 244/2519
การที่บริษัทโจทกจดทะเบียนวา กรรมการสองนายมีอํานาจลงลายมือชื่อแทน
บริษัท หมายความวากรรมการ 2 คน ไมวาชายหรือหญิงรวมกันลงชื่อแทนบริษัทโจทกได
3.7 คําพิพากษาฎีกาที่ 1246/2520)
การที่ ส. ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ออกเสี ย งในการประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น
ลงคะแนนเลือกตนเองเปนกรรมการบริษัท แมจะเห็นวา ส. มีสวนไดเสียในขอตั้งกรรมการ ซึ่งที่
ประชุมใหญจะลงมติ แตก็เปนสวนไดเสียธรรมดา หาใชสวนไดเสียเปนพิเศษตามความหมายของ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1185 ไม เพราะการตั้งกรรมการบริษัทเปนวิธีการจัดการ
บริษัทจํากัดดังที่บัญญัติไวในมาตรา 1144 มาตรา 1151 มิใชเรื่องสวนตัวของ ส.โดยเฉพาะ ส.ยอม
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตนเองได และเมื่อไมปรากฏวาการตั้งกรรมการเพิ่มผิดตอขอบังคับ
ของบริษัท จะถือวา ส. ใชสิทธิโดยไมสุจริตมิได มติที่ประชุมใหญผูถือหุนของบริษัทที่ให ส. เปน
กรรมการบริษัทจึงชอบดวยกฎหมาย
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1144 บรรดาบริษัทจํากัด ใหมีกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนดวยกันจัดการตามขอบังคับของ
บริษัท และอยูในความครอบงําของที่ประชุมใหญแหงผูถือหุนทั้งปวง
มาตรา 1145 จําเดิมแตไดจดทะเบียนบริษัทแลว ทานหามมิใหตั้งขอบังคับขึ้นใหม หรือเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงขอบังคับหรือขอความในหนังสือบริคณหสนธิแตอยางหนึ่งอยางใด เวนแตจะไดมีการลงมติพิเศษ
มาตรา 1185 ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในขออันใดซึ่งที่ประชุมจะลงมติ ทานหามมิใหผูถือหุน
คนนั้นออกเสียงลงคะแนนดวยในขอนั้น

3.8 คําพิพากษาฎีกาที่ 2362/2520)
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1151 ที่วาที่ประชุมใหญ
เทานั้นอาจจะตั้งหรือถอนกรรมการได ใชบังคับเฉพาะผูที่เปนกรรมการโดยชอบดวยกฎหมาย
เทานั้น
การประชุมใหญที่โจทกฟองขอใหเพิกถอน มิใชการประชุมใหญที่ผิดระเบียบ
ตามความหมายของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1195 แตเปนรายงานการประชุมเท็จ
เพราะไมมีการประชุมกันจริง จึงไมอยูในบังคับใหตองฟองเพิกถอนภายในกําหนดหนึ่งเดือนตาม
บทบัญญัติดังกลาว
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บัญชีรายชื่อผูถือหุน บันทึกรายงานการประชุมและขอมติของที่ประชุมผูถือหุน
หรือที่ประชุมกรรมการนั้น เปนแตเพียงขอสันนิษฐานของกฎหมายวาเปนพยานหลักฐานอันถูกตอง
และเปนไปโดยชอบเทานั้น จึงอาจนําสืบหักลางวาไมถูกตองหรือเปนไปโดยมิชอบได
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1151 อันผูเปนกรรมการนั้น เฉพาะแตที่ประชุมใหญเทานั้นอาจจะตั้งหรือถอนได
มาตรา 1195 การประชุมใหญนั้นถาไดนัดเรียกหรือไดประชุมกัน หรือไดลงมติฝาฝนบทบัญญัติใน
ลักษณะนี้ก็ดี หรือฝาฝนขอบังคับของบริษัทก็ดี เมื่อกรรมการหรือผูถือหุนคนหนึ่งคนใดรองขึ้นแลว ใหศาลเพิก
ถอนมติของที่ประชุมใหญอันผิดระเบียบนั้นเสีย แตตองรองขอภายในกําหนดเดือนหนึ่งนับแตวันลงมตินั้น

3.9 คําพิพากษาฎีกาที่ 310/2510
เจามรดกมีหุนอยูในบริษัทจําเลย เมื่อเจามรดกตายหุนของเจามรดกยอมตกมา
เปนของทายาททันทีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1599 และ มาตรา 1600 ทายาท
จึงมีอํานาจฟองขอใหเพิกถอนมติพิเศษของที่ประชุมใหญตามมาตรา 1195 ไดแมวาบริษัทจําเลย
จะยังไมไดจดทะเบียนทายาทเปนผูถือหุนก็ตาม
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1194 หมายความวาการประชุม
ครั้งที่ 2 ตองประชุมกันในระยะเวลาไมนอยกวา 14 วัน และไมมากกวา 6 สัปดาห นับแตวันประชุม
ครั้งที่ 1 (มิใชวาจะตองมีคําบอกกลาวนัดประชุมครั้งที่ 2 ในระยะเวลาไมนอยกวา 14 วัน นับแตวัน
ประชุมครั้งที่ 1)
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1190 เมื่อผูถือหุนสองคนขอให
ลงคะแนนลับแลว บริษัทจะตองลงคะแนนลับ หากฝาฝนมติของที่ประชุมยอมขัดตอมาตรา 1194
เมื่อโจทกในฐานะผูถือหุนรองขอ ศาลก็สั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญนี้ไดตามมาตรา 1195
การขอใหลงคะแนนลับไมใชเปนการเขาประชุมแทนผูถือหุน และการขอให
ลงคะแนนลับไมมีกฎหมายบังคับวาผูถือหุนจะตองไปรวมประชุมดวย
กรรมการของบริษัทผูหนึ่งจะอยูในตําแหนงไดถึงสิ้นป 2497 เมื่อกรรมการผูนั้น
ตายลง กรรมการที่เหลือเลือกผูอื่นเปนกรรมการแทนเมื่อ พ.ศ. 2505 ดังนี้ ยอมขัดกับ มาตรา 1155
เฉพาะแตที่ประชุมใหญเทานั้น อาจตั้งหรือถอนกรรมการไดตามมาตรา 1151
ฉะนั้นเมื่อบริษัทไมมีการประชุมใหญ ผูถือหุนจะมาฟองขอใหเพิกถอนการตั้งกรรมการมิได
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1151 อันผูเปนกรรมการนั้น เฉพาะแตที่ประชุมใหญเทานั้นอาจจะตั้งหรือถอนได
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มาตรา 1155 ถาตําแหนงวางลงในสภากรรมการเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามเวรไซร ทานวา
กรรมการจะเลือกผูอื่นตั้งขึ้นใหมใหเต็มที่วางก็ได แตบุคคลที่ไดเปนกรรมการใหมเชนนั้น ใหมีเวลาอยูใน
ตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่กรรมการผูออกไปนั้นชอบที่จะอยูได
มาตรา 1159 ในจํานวนกรรมการนั้น แมตําแหนงจะวางไปบาง กรรมการที่มีตัวอยูก็ยอมทํากิจการได แต
ถาในเวลาใดจํานวนกรรมการลดนอยลงกวาจํานวนอันจําเปนที่จะเปนองคประชุมไดตลอดเวลาเชนนั้น กรรมการ
ที่มีตัวอยูยอมทํากิจการไดเฉพาะแตในเรื่องที่จะเพิ่มกรรมการขึ้นใหครบจํานวน หรือนัดเรียกประชุมใหญของ
บริษัทเทานั้น จะกระทําการอยางอื่นไมได
มาตรา 1160 กรรมการจะวางกําหนดไวก็ไดวา จํานวนกรรมการเขาประชุมกี่คนจึงจะเปนองคประชุมทํา
กิจการได ถาและมิไดกําหนดไวดั่งนั้นไซร (เมื่อจํานวนกรรมการเกินกวาสามคน) ทานวาตองมีกรรมการเขา
ประชุมสามคนจึงจะเปนองคประชุมได
มาตรา 1190 ในการประชุมใหญใดๆ ขอมติอันเสนอใหลงคะแนนทานใหตัดสินดวยวิธีชูมือ เวนแต
เมื่อกอนหรือในเวลาที่แสดงผลแหงการชูมือนั้น จะไดมีผูถือหุนสองคนเปนอยางนอยติดใจรองขอใหลงคะแนน
ลับ
มาตรา 1194 การใดที่กฎหมายกําหนดใหตองทําโดยมติพิเศษ ที่ประชุมใหญตองลงมติในเรื่องนั้นโดย
คะแนนเสียงขางมากไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
มาตรา 1195 การประชุมใหญนั้นถาไดนัดเรียกหรือไดประชุมกัน หรือไดลงมติฝาฝนบทบัญญัติใน
ลักษณะนี้ก็ดี หรือฝาฝนขอบังคับของบริษัทก็ดี เมื่อกรรมการหรือผูถือหุนคนหนึ่งคนใดรองขึ้นแลว ใหศาลเพิก
ถอนมติของที่ประชุมใหญอันผิดระเบียบนั้นเสีย แตตองรองขอภายในกําหนดเดือนหนึ่งนับแตวันลงมตินั้น

3.10 คําพิพากษาฎีกาที่ 763/2527
คําวา “ลมละลาย” ตามมาตรา 1154 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
หมายถึง ศาลพิพากษาใหลมละลายแลว ดังนั้นการที่กรรมการบริษัทจํากัดถูกศาลมีคําสั่งพิทักษ
ทรัพยเด็ดขาดจึงยังถือไมไดวาเปนบุคคลลมละลายตามความหมายของมาตราดังกลาว
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 62 บัญญัติวาการลมลายของ
ลูกหนี้เริ่มตนมีผลตั้งแตวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย จึงเปนเรื่องผลเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสิน
ของลูกหนี้และการดําเนินการตามพระราชบัญญัติดังกลาวโดยเฉพาะ หามีผลใหสถานะบุคคลของ
ลูกหนี้เปลี่ยนเปนบุคคลลมละลายตั้งแตวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยไปดวยไม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1154 ถากรรมการคนใดลมละลาย หรือตกเปนผูไรความสามารถไซร ทานวากรรมการคนนั้นเปน
อันขาดจากตําแหนง

48

พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483
มาตรา 62 การลมลายของลูกหนี้เริ่มตนมีผลตั้งแตวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย

3.11 คําพิพากษาฎีกาที่ 1925/2516
บริษัทโจทกโดยกรรมการผูจัดการคนเดิมฟองคดีไว แลวตอมาบริษัทโจทกได
เปลี่ยนผูที่มีอํานาจกระทําการเปนผูแทน สิทธิที่จะจัดการแทนโจทกกรรมการผูจัดการคนเดิมยอม
สิ้นสุด ผูแทนคนใหมของบริษัทโจทกยอมเปนผูขอถอนฟองคดีนั้นได
การพิ จารณาถึ งตัว ผูที่มีอํา นาจจั ดการแทนบริษัทโจทกในปจ จุบัน ยอมตอง
ถือเอาขอความในทะเบียนนิติบุคคลของหอทะเบียนหุนสวนบริษัทเปนหลักฐาน แมกรรมการ
ผูจัด การคนเดิ ม จะคั ด ค า นว า การแก ไขข อบังคับของบริษั ทไดก ระทําไปโดยมติที่ไ ม ชอบดว ย
หนังสือบริคณหสนธิของบริษัทก็เปนเรื่องที่ตองไปวากันเปนสวนหนึ่งตางหาก
3.12 คําพิพากษาฎีกาที่ 1539/2514
ผูถือหุนในบริษัทจํากัดรองขอใหศาลพิพากษาใหการประชุมใหญวิสามัญของ
บริษัทตกเปนโมฆะ ไมมีผลใชตามกฎหมาย และใหเพิกถอนการแตงตั้งกรรมการของบริษัท ซึ่ง
ไดรับแตงตั้งโดยมติของที่ประชุมใหญนั้น ตอมาปรากฏวากรรมการชุดที่ผูรองขอใหเพิกถอนได
ลาออกไป คํารองที่ขอใหเพิกถอนการแตงตั้งกรรมการยอมไมมีประโยชนที่จะพิจารณาตอไป และ
เมื่อกรรมการชุดเกาตามที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติมอบอํานาจใหแลว มติของที่ประชุมใหญวิสามัญ
ซึ่งแมจะผิดระเบียบก็เปนอันใชไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1167 คํารองที่
ขอใหเพิกถอนมติที่ประชุมใหญวิสามัญยอมไมมีประโยชนที่จะพิจารณาตอไปเชนเดียวกัน ศาล
ชอบที่จะสั่งจําหนายคดีเสียจากสารบบความ
(ผูขอรับการประเมิน: ฎีกานี้นาจะเปนบรรทัดฐานใหนายทะเบียนและผูมีสวนไดเสียของ
บริษัทใชเปนหลักในการพิจารณาได)
3.13 คําพิพากษาฎีกาที่ 4953/2536
ความเกี่ยวพันกันในระหวางบริษัทโจทกกับ ส. ผูเปนกรรมการนั้น ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1167 กําหนดใหบังคับตามบทบัญญัติวาดวยตัวแทน ฉะนั้น ส.
ยอมบอกเลิกการเปนผูแทนของโจทกเสียในเวลาใด ๆ ก็ไดทุกเมื่อ และยอมมีผลทันทีเมื่อไดแสดง
เจตนาแกโจทกดังที่บัญญัติไวในมาตรา 826 , 827 , 386 หาใชมีผลตอเมื่อโจทกไดนําไปจดทะเบียน
ตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทแลวไม สวนการบังคับใหจดทะเบียนตามมาตรา 1023 นั้น เปน
กรณีที่โจทกจะถือเอาประโยชนแกบุคคลภายนอกถึงการเปลี่ยนแปลงยังไมได จนกวาจะไดลงพิมพ
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ความเห็นผูขอรับการประเมิน : ฏีกานี้จะเปนแนวทางการพิจารณากรณีมีหนังสือแจงขอ
ลาออกจากกรรมการมาถึงนายทะเบียน)
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 386 ถาคูสัญญาฝายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยขอสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย การเลิก
สัญญาเชนนั้นยอมทําดวยแสดงเจตนาแกอีกฝายหนึ่ง
มาตรา 826 อันสัญญาตัวแทนยอมระงับสิ้นไปดวยการถอนตัวแทน หรือดวยตัวแทนบอกเลิกเปนตัวแทน
อนึ่ง สัญญาตัวแทนยอมระงับสิ้นไป เมื่อคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งตาย หรือตกเปนผูไรความสามารถ หรือ
ลมละลาย เวนแตจะปรากฏวาขัดกับขอสัญญาหรือสภาพแหงกิจการนั้น
มาตรา 827 ตัวการจะถอนตัวแทน และตัวแทนจะบอกเลิกเปนตัวแทนเสียในเวลาใด ๆ ก็ไดทุกเมื่อ
คูสัญญาฝายซึ่งจะถอนตัวแทน หรือบอกเลิกเปนตัวแทนในเวลาที่ไมสะดวกแกอีกฝายหนึ่ง จะตองรับผิด
ตอคูสัญญาฝายนั้นในความเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดแกการนั้น เวนแตในกรณีที่เปนความจําเปนอันมิอาจจะกาว
ลวงเสียได
มาตรา 1167 ความเกี่ยวพันกันในระหวางกรรมการและบริษัทและบุคคลภายนอกนั้น ทานใหบังคับตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ วาดวยตัวแทน

3.14 คําพิพากษาฎีกาที่ 535/2506
ตามบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม งบดุ ล และบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ถื อ หุ น ที่ ส ง ต อ กอง
ทะเบียนหุนสวนปรากฏวา ผูรองลงชื่อเปนประธานในที่ประชุมและลงชื่อรับรองในฐานะกรรมการ
ไวในงบดุลดวย และตามบัญชีผูถือหุนนั้นปรากฏวาผูรองถือหุนบุริมสิทธิ 20 หุน และหุนสามัญ
226 หุ น ดังนี้ ผูรองจะปฏิ เสธว าไมรูไม เห็นและไมไ ดเ ปน ผูถือหุนตามบัญชีที่ ปรากฏอยูที่ นาย
ทะเบียนนั้นหาไดไม
เอกสารตาง ๆ ของบริษัทซึ่งตองสงตอนายทะเบียนนั้น กรรมการลงชื่อรับรอง
เพียงคนเดียวก็ใชได
การคืนหุนจะทําไดก็โดยวิธีโอน ซึ่งตองกระทําเปนหนังสือและจดทะเบียนใน
สมุดทะเบียนของบริษัทจึงจะใชได
(ความเห็นผูขอรับการประเมิน : ฎีกานี้ชี้ใหเห็นวาศาลใหความสําคัญกับหลักฐานที่บริษัทนําสงตอ
นายทะเบียนเปรียบเสมือนการปดปากผูที่โตแยง ตรงขามกับพยานหลักฐานที่ปรากฏกับทางการซึ่ง
เปนการนําสงโดยบริษัทเอง)
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3.15 คําพิพากษาฎีกาที่ 1910/2538
เมื่ อ บริ ษั ท จดทะเบี ย นแล ว ถื อ ว า เป น บุ ค คลมี สิ ท ธิ ห น า ที่ ต า งจากผู ถื อ หุ น
กรรมการผูใดทําใหบริษัทเสียหาย บริษัทยอมเปนผูฟองเรียกใหกรรมการผูนั้นชดใชคาเสียหายแก
บริษัท สวนผูถือหุนจะฟองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1169 ตองเปนการฟอง
แทนหรื อ ฟ อ งเพื่ อ ประโยชน ข องบริ ษั ท เฉพาะกรณี ที่ บ ริ ษั ท ไม ย อมฟ อ งและเป น การฟ อ งเพื่ อ
เรียกรองเอาสินไหมทดแทนเทานั้น โจทกซึ่งเปนเพียงผูถือหุนของบริษัท จึงมิไดอยูในฐานะเจาหนี้
ของจําเลยที่จะฟองจําเลยใหลมละลายได
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1169 ถากรรมการทําใหเกิดเสียหายแกบริษัท บริษัทจะฟองรองเรียกเอาสินไหมทดแทนแก
กรรมการ ก็ได หรือในกรณีที่บริษัทไมยอมฟองรอง ผูถือหุนคนหนึ่งคนใดจะเอาคดีนั้น ขึ้นวาก็ได
อนึ่งการเรียกรองเชนนี้ เจาหนี้ของบริษัทจะเปนผูเรียกบังคับก็ได เทาที่เจาหนี้ยังคงมีสิทธิเรียกรองแก
บริษัทอยู

ข เกี่ยวกับการประชุมของบริษัท
3.16 คําพิพากษาฎีกาที่ 452/2518
ขอบังคับของบริษัทจําเลยมีวา “การประชุมวิสามัญจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ไดใน
เมื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดถึงหนึ่งในหาของหุน
ทั้ ง หมดทํ า หนั ง สื อ ขอให เ รี ย กประชุ ม วิ ส ามั ญ ” ตามข อ บั ง คั บ ข อ นี้ กํ า หนดให เ ป น อํ า นาจของ
คณะกรรมการที่จะเรียกประชุม มิใชกรรมการคนใดคนหนึ่งแตเพียงคนเดียว แมวาผูถือหุนรวมกัน
ทําหนังสือขอใหเรียกประชุมวิสามัญ ก็จะตองทําหนังสือถึงคณะกรรมการ แลวคณะกรรมการเปน
ผูเรียกประชุม
ปรากฏวา ม. กรรมการเพียงคนเดียวเปนผูเรียกประชุมผูถือหุนบริษัทจําเลย
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2513 โดยไมไดเสนอคํารองขอของผูถือหุนตอคณะกรรมการบริหารของ
บริษัทจําเลยตามขอบังคับ ในวันประชุม ส. ประธานกรรมการบริษัทจําเลยไดสั่งระงับการประชุม
ม. ยอมรับคําสั่งแตโดยดี แตแลวกลับละเมิดคําสั่ง ไดดําเนินการประชุมตอไป ที่ประชุมแตงตั้ง ท.
เปนประธานของที่ประชุม โดยที่ ท. มิไดมีคุณสมบัติตามขอบังคับที่จะเปนได การประชุมดังกลาว
จึงไมชอบดวยขอบังคับ คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมครั้งนั้น จึงเปนคณะกรรมการที่ไม
ชอบ ไมมีอํานาจบริหารและไมมีอํานาจเรียกประชุมใหญผูถือหุนเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2513 มติ
ตาง ๆ ของที่ประชุมผูถือหุนในวันที่ 11 ตุลาคม 2513 จึงไมมีผล
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คณะกรมการของบริษัทมีมติใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปในวันที่ 28
กุมภาพันธ 2513 เพื่อเลือกกรรมการชุดใหม แต ม. กรรมการคนหนึ่งกลับเรียกประชุมใหญในวันที่
22 เดือนเดียวกันอางวาทําตามคํารองของผูถือหุน โดยไมไดยื่นเรื่องราวใหคณะกรรมการพิจารณา
กอน ถึงวันที่ 22 ส. ประธานกรรมการและกรรมการสวนใหญของบริษัทไดพากันไปยังที่ประชุม
แจงขอระงับการประชุมในวันนั้น โดยใหประชุมกันในวันที่ 28 ตามที่นัดไวแลว ม. ก็รับคํา ครั้น ส.
กั บ พวกกรรมการกลั บ ไปแล ว ม. กลั บ จั ด ให มี ก ารประชุ ม ใหญ ขึ้ น อี ก โดยให ท. ซึ่ ง มิ ไ ด เ ป น
กรรมการบริษัทเปนประธานที่ประชุม และที่ประชุมลงมติเลือก ท. กับพวกเปนกรรมการ ครั้งวันที่
28 ไดมีการประชุมใหญกันอีกครั้งหนึ่ง ที่ประชุมไมยอมรับรองรายงานการประชุมวันที่ 22 ดังนี้
แมที่ประชุมวัน ที่ 22 จะไดลงมติเ ลื อก ท. กับพวกเปนกรรมการ ก็ยังถือไมไดวาเปนมติของที่
ประชุมใหญเพราะกรรมการสวนใหญสั่งระงับการประชุมในวันนั้นเสียแลว ท. กับพวกจึงมิใช
กรรมการของบริษัท การที่ นายทะเบียนหางหุ นสวนและบริษัทรับจดทะเบี ยน ท. กับพวกเปน
กรรมการของบริษัทจึงเปนการไมชอบ บริษัทมีอํานาจฟองขอใหเพิกถอนได กรณีไมอยูในบังคับ
มาตรา 1195 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งจะตองฟองเพิกถอนภายในหนึ่งเดือนนับแต
วันลงมติ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1195 การประชุมใหญนั้นถาไดนัดเรียกหรือไดประชุมกัน หรือไดลงมติฝาฝนบทบัญญัติใน
ลักษณะนี้ก็ดี หรือฝาฝนขอบังคับของบริษัทก็ดี เมื่อกรรมการหรือผูถือหุนคนหนึ่งคนใดรองขึ้นแลว ใหศาลเพิก
ถอนมติของที่ประชุมใหญอันผิดระเบียบนั้นเสีย แตตองรองขอภายในกําหนดเดือนหนึ่งนับแตวันลงมตินั้น

3.17 คําพิพากษาฎีกาที่ 1310/2517
กรรมการส ว นใหญ ข องบริ ษั ทสั่ ง ระงั บ การประชุ ม ใหญ เ สี ย ก อ นเริ่ ม ลงมื อ
ประชุมโดยใหไปประชุมกันในวันอื่นตามที่นัดไว หาจําตองไดรับความยินยอมของที่ประชุมตามที่
บัญญัติไวในมาตรา 1181 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไม เพราะมิใชเริ่มลงมือประชุม
และมีผูนั่งเปนประธาน แลวจึงไดมีการเลื่อนการประชุมไปเวลาอื่น
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1181 ผูนั่งเปนประธานจะเลื่อนการประชุมใหญใดๆ ไปเวลาอื่นโดยความยินยอมของที่ประชุมก็
ได แตในที่ประชุมซึ่งไดเลื่อนมานั้น ทานมิใหปรึกษากิจการอันใดนอกไปจากที่คางมาแตวันประชุมกอน

3.18 คําพิพากษาฎีกาที่ 2564/2532
คําวา “กรรมการ” ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1172 วรรค
แรก หมายถึง คณะกรรมการ มิไดหมายถึงกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคน เมื่อกรรมการคน
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1172 กรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร
มาตรา 1195 การประชุมใหญนั้นถาไดนัดเรียกหรือไดประชุมกัน หรือไดลงมติฝาฝนบทบัญญัติใน
ลักษณะนี้ก็ดี หรือฝาฝนขอบังคับของบริษัทก็ดี เมื่อกรรมการหรือผูถือหุนคนหนึ่งคนใดรองขึ้นแลว ใหศาลเพิก
ถอนมติของที่ประชุมใหญอันผิดระเบียบนั้นเสีย แตตองรองขอภายในกําหนดเดือนหนึ่งนับแตวันลงมตินั้น

3.19 คําพิพากษาฎีกาที่ 4219/2541
การที่ผูคัดคานกับผูถือหุนมีหุนรวมกันเกินกวา 1 ใน 5 ของจํานวนผูถือหุนที่มี
อยูและเกินกวา 1 ใน 5 แหงจํานวนทุนที่มีอยูทั้งหมด ไดรวมกันเขาชื่อทําหนังสือรองขอใหเรียก
ประชุมใหญวิสามัญผูถือหุน โดยระบุวัตถุประสงคในการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ รวม 6
วาระดวยกัน จึงเปนการเรียกประชุมที่ชอบดวยขอบังคับของบริษัทและประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาตรา 1173 แลว กรรมการบริษัทจึงตองปฏิบัติตามคือ ตองเรียกประชุมโดยพลัน จะไม
เรียกประชุมไมได เพราะบทบัญญัติมาตรา 1174 เปนบทบังคับใหตองปฏิบัติ และไมไดใหสิทธิ
กรรมการใชดุลยพินิจแตอยางใด เมื่อปรากฏวากรรมการไมเรียกประชุมภายในสามสิบวันนับแตวัน
ยื่นคํารองผูคัดคานกับพวกผูถือหุนซึ่งมีหุนรวมกันเกินกวา 1 ใน 5 แหงจํานวนหุนของบริษัทยอม
เรียกประชุมผูถือหุนกันเองได การที่ผูคัดคานมีหนังสือเชิญผูถือหุนของบริษัทประชุมวิสามัญ จึง
ชอบดวยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1174 วรรคสอง กรณีไมจําตองใหผูถือหุนเดิม
ทุกคนที่ขอใหเรียกประชุมรวมเรียกประชุมดวย
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1173 การประชุมวิสามัญจะตองนัดเรียกใหมีขึ้นในเมื่อผูถือหุนมีจํานวนหุนรวมกันไมนอยกวา
หนึ่งในหาแหงจํานวนหุนของบริษัท ไดเขาชื่อกันทําหนังสือรองขอใหเรียกประชุมเชนนั้น ในหนังสือรองขอนั้น
ตองระบุวาประสงคใหเรียกประชุมเพื่อการใด
มาตรา 1174 เมื่อผูถือหุนยื่นคํารองขอใหเรียกประชุมวิสามัญดั่งไดกลาวมาในมาตรากอนนี้แลว ให
กรรมการเรียกประชุมโดยพลัน
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ถาและกรรมการมิไดเรียกประชุมภายในสามสิบวันนับแตวันยื่นคํารองไซร ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเปนผูรอง
หรือผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนดั่งบังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได

3.20 คําพิพากษาฎีกาที่ 2510/2533
หนังสือบอกกลาวเรียกประชุมใหญวิสามัญผูถือหุนที่ไดออกในคราวแรกนั้นได
กําหนดระเบียบวาระการประชุม วันเวลาและสถานที่ประชุมโดยไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
เกินกวา 7 วัน นับถึงวันนัดประชุมถูกตองตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทแลว แมตอมาจะ
ไดมีการเลื่อนวันประชุมออกไปจากเดิม โดยวันที่ออกหนังสือแจงกําหนดเปลี่ยนแปลงวันประชุม
และวันที่ผูถือหุนไดรับหนังสือดังกลาวจะมีเวลานอยกวา 7 วัน นับถึงวันนัดประชุมใหมที่เลื่อน
ออกไปก็ตามก็ตองถือวาการบอกกลาวเรียกประชุมครั้งนี้ไดมีการแจงถึงผูถือหุนตั้งแตคราวแรก
แลว หนังสือแจงกําหนดเปลี่ยนแปลงวันเวลาประชุมดังกลาวเปนแตเพียงการแจงเปลี่ยนแปลงวัน
เวลาประชุมตามหนังสือที่แจงเดิมเทานั้น
3.21 คําพิพากษาฎีกาที่ 6606/2538
ในขณะที่บริษัท ท. ถูกขีดชื่อเปนบริษัทราง บริษัทดังกลาวเปนลูกหนี้ของ ผูรอง
อยูจึงเปนเหตุใหผูรองไมสามารถดําเนินคดีแกบริษัทดังกลาวได อันเปนเหตุใหผูรองไดรับความ
เสียหายเพราะไมอาจดําเนินคดีแกบริษัทดังกลาวได เปนกรณีที่ผูรองไดรับความเสียหายซึ่งไมเปน
ธรรมแกผูรองแลว ผูรองยอมมีสิทธิที่จะยื่นคํารองขอตอศาลเพื่อใหศาลสั่งใหนายทะเบียนหุนสวน
บริษัทกลับจดชื่อบริษัท ท. ใหคืนสถานะเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1246(6)
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1246 (6) ถาบริษัท หรือผูถือหุน หรือเจาหนี้ใด ๆ ของบริษัทรูสึกวาตองเสียหายมิเปนธรรมเพราะ
การที่บริษัทถูกขีดชื่อจากทะเบียนนั้นไซร เมื่อบริษัทหรือผูถือหุนหรือเจาหนี้ยื่นคํารองตอศาล และศาลพิจารณา
ไดความเปนที่พอใจวา ในขณะที่ขีดชื่อบริษัทจากทะเบียนนั้นบริษัทยังทําการคาขายหรือยังประกอบการงานอยูก็
ดี หรือมิฉะนั้นเห็นเปนการยุติธรรมในการที่จะใหบริษัทไดกลับคืนสูทะเบียนก็ดี ทานวาศาลจะสั่งใหจดชื่อบริษัท
คืนเขาสูทะเบียนก็ได และถาเชนนั้นทานใหถือวาบริษัทนั้นไดคงตั้งยืนยงตลอดมาเสมือนดั่งวามิไดมีการขีดชื่อ
ออกเลย อนึ่ง ดวยคําสั่งอันนั้นศาลจะสั่งและวางขอกําหนดไวเปนประการใดๆ ตามที่เห็นเปนการยุติธรรมดวยก็
ได เพื่อจัดใหบริษัทและบรรดาบุคคลอื่นๆ กลับคืนสูฐานเดิมเสมือนดั่งวาบริษัทนั้นมิไดถูกขีดชื่อออกจาก
ทะเบียนเลย
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ค. อํานาจกรรมการ
3.22 คําพิพากษาฎีกาที่ 1504/2597
ผูจัดการบริษัทลงนามในฟองอุทธรณแตมิไดประทับตราของบริษัทดังที่ขอบังคับ
ที่ไดจดทะเบียนแลวไดกําหนดไว ฟองอุทธรณฉบับนั้นมิถือวาเปนฟองอุทธรณอันถูกตองแทจริง
ตามกฎหมาย
3.23 คําพิพากษาฎีกาที่ 544/2549
ขอบังคับของบริษัทมีวา กรรมการจัดการและกรรมการอื่นรวมกันสองนายมี
อํานาจลงชื่อแทนบริษัท ถากรรมการจัดการสามนายลงนามแตงทนายในคดีที่บริษัทฟองความโดย
ไมมีกรรมการอื่นลงชื่อดวย ถือวาไมเปนการลงชื่อแทนบริษัท เพราะมิไดกระทําตามขอบังคับที่ได
จดทะเบียนไว
3.24 คําพิพากษาฎีกาที่ 316-318 / 2500
กรรมการบริษัทจํากัด 2 นาย ลงนามในใบแตงทนายถูกตองตามขอบังคับของ
บริษัทแลวทนายลงชื่อในฟองเปนการชอบดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา
61,62 แมคําฟองจะระบุชื่อโจทกวา “ บริษัท เรือลําเลียง จํากัด โจทก โดยนายประสิทธิ์ ทวีสิน
กรรมการผูจัดการ” แตผูเดียว ไมระบุชื่อกรรมการอีกนายหนึ่งดวยก็เปนฟอง ของบริษัท จํากัด โดย
ชอบแลว
3.25 คําพิพากษาฎีกาที่ 347/2506
ขอจํากัดอํานาจกรรมการในอันจะลงนามผูกพันบริษัทที่วาจะตองมีตราของ
บริษัทประทับดวยนั้น เมื่อไดจดทะเบียนและไดลงพิมพโฆษณาในหนังสือราชกิจจาแลว ตองถือวา
เปนอันรูแกบุคคลทั่วไป หนังสือสัญญาเชาซึ่งมีขอความในตอนตนวาบริษัทโดยกรรมการผูจัดการ
เปนผูเชา และมีลายมือชื่อกรรมการผูจัดการในชองผูเชา แตไมมีตราของบริษัทประทับดวยนั้นยอม
ไมผูกพันบริษัท
3.26 คําพิพากษาฎีกาที่ 279/2508
เมื่อขอบังคับของบริษัทระบุวา ในการลงชื่อทําการแทนบริษัทตองมีกรรมการ 2
คน ลงชื่ อ แตบ ริ ษั ท โจทก ฟ อ งโดยมีก รรมการคนเดี ย วลงชื่ อ แต ง ทนาย เมื่อ จํ า เลยตัด ฟ อ งว า
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3.27 คําพิพากษาฎีกาที่ 1121/2513
บริ ษัท ส. ได จดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดไว โดยชอบด ว ย
กฎหมายในการนี้ไดจดทะเบียนรายชื่อกรรมการของบริษัทครั้งหลังที่สุด คือ เมื่อวันที่ 6 เมษายน
2509 ไววามีกรรมการ 7 คน คือ จําเลยทั้งเจ็ดคนนี้ซึ่งเปนกรรมการชุดที่ไดรับเลือกจากมติท่ีประชุม
ใหญของบริษัทเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2508 จึงถือไดวากรรมการชุดจําเลยนี้เปนกรรมการของ
บริษัทที่ถูกตองชอบดวยกฎหมาย ตอมาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2509 ไดมีการประชุมใหญตั้ง
กรรมการชุดใหมขึ้นอีก 7 คน คือ กรรมการชุดโจทก แตไดมีการคัดคาน และ ท. กับพวกไดยื่นคํา
รองตอศาลจังหวัดขอใหเพิกถอนมติที่ประชุมใหญเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2509 อางวาเปนการ
ประชุมใหญที่ไมชอบดวยกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ปรากฏตามคดีแพงดําที่ 132/2509 ซึ่ง
คดีดังกลาวไดเด็ดขาดถึงที่สุดแลว โดยศาลฎีกาพิพากษาใหเพิกถอนมติที่ประชุมใหญหรือที่ประชุม
วิสามัญเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2509 ที่ตั้งกรรมการใหมคือกรรมการชุดโจทกเปนกรรมการของ
บริษัทเสีย ฉะนั้น เมื่อมติที่ประชุมใหญเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2509 ซึ่งตั้งกรรมการชุดโจทกเปน
กรรมการของบริษัทในภายหลังการแตงตั้งกรรมการชุดจําเลยเพื่อบริหารกิจการของบริษัทแทน
กรรมการชุดจําเลยไดถูกศาลพิพากษาเพิกถอนเสียเชนนี้แลว ก็เทากับไมมีการแตงตั้งกรรมการชุด
ใหมขึ้นแทนกรรมการชุดจําเลย กรรมการชุดจําเลยซึ่งไดรับแตงตั้งโดยมติที่ประชุมใหญและนาย
ทะเบียนไดจดทะเบียนเปนกรรมการของบริษัทโดยชอบกฎหมายแลว ก็มีสิทธิและอํานาจที่จะ
บริหารกิจการของบริษัทไดโดยชอบตอไป
ง. หุนของบริษัท
3.28 คําพิพากษาฎีกาที่ 351/2547
ผูที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนรายนามผูถือหุนของบริษัทนั้น มีหนาที่ตอง
ชําระเงินคาหุนที่คางชําระจนครบถวน แมจะปรากฏวาบริษัทไดยึดใบหุนนั้นไวเปนประกันเงินคา
หุนที่คางชําระและไดบอกขายแกผูอื่นก็ดี จําเลยเปนหนี้บริษัทโจทกคาซื้อหุน 100 หุนของบริษัท
นั้น โจทกยึดหุนไวเปนประกันและบอกขายหุนนั้น แตขายไมได โจทกจึงฟองเรียกเงินจากจําเลย
ตัดสินใหจําเลยชําระราคาหุนที่คางชําระแกโจทก
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3.29 คําพิพากษาฎีกาที่ 196/2517
จําเลยชักชวนใหผูอื่นเขาชื่อซื้อหุนบริษัทโดยไมไดระบุวาเปนบริษัทจํากัด ไดมี
การเริ่มงานไปบางแลวโดยผูซื้อหุนมอบใหจําเลยเปนผูดําเนินกิจการเปนหุนสวนผูจัดการแตผูเดียว
เชนนี้ กิจการที่เขาหุนกันนั้นจึงไมใชบริษัทจํากัด แมยังไมไดจดทะเบียนผูซื้อหุน ก็จะขอเงินคาหุน
คืนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1112 หาไดไม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1112 ถาการจดทะเบียนมิไดทําภายในสามเดือนนับแตประชุมตั้งบริษัทไซร ทานวาบริษัทนั้นเปน
อั น ไม ไ ด ตั้ ง ขึ้ น
และบรรดาเงิ น ที่ ไ ด รั บ ไว จ ากผู เ ข า ชื่ อ ซื้ อ หุ น นั้ น ต อ งใช คื น เต็ ม จํ า นวนมิ ใ ห ล ดเลย
ถามีจํานวนเงินเชนวานั้นคางอยูมิไดคืนในสามเดือนภายหลังการประชุมตั้งบริษัทไซร ทานวากรรมการ
ของบริ ษั ท ต อ งรั บ ผิ ด ร ว มกั น ที่ จ ะใช ทั้ ง ต น เงิ น และดอกเบี้ ย คิ ด ตั้ ง แต เ วลาสิ้ น กํ า หนดสามเดื อ นนั้ น
แตถากรรมการคนใดพิสูจนไดวา การที่เงินขาดหรือที่ใชคืนชาไปมิไดเปนเพราะความผิดของตนไซร
กรรมการคนนั้นก็ไมตองรับผิดในการใชตนเงินหรือดอกเบี้ย

3.30 คําพิพากษาฎีกาที่ 701/2513
ผูรองเปนผูถือหุนของบริษัทจํากัดและยังคางชําระคาหุนอยู แตผูรองก็เปนเจาหนี้
บริษัทเพราะไดชําระหนี้แทนไปในฐานะผูค้ําประกัน ตอมาเมื่อบริษัทลมละลายและเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยแจงใหชําระเงินคาหุน ผูรองจะขอใหเอาหนี้ดังกลาวหักกลบลบกันหาไมได
3.31 คําพิพากษาฎีกาที่ 2131 /2518
บริษัทเอาเงินที่ผูถือหุนใหยืมมาหักกับราคาหุนที่ผูถือหุนคางชําระ ขัดตอมาตรา
1119 ถือวายังไมไดชําระคาหุนในสวนนี้
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1119 หุนทุกๆ หุนจําตองใหใชเปนเงินจนเต็มคา เวนแตหุนซึ่งออกตามบทบัญญัติมาตรา 1108
อนุมาตรา (5) หรือมาตรา 1221
ในการใชเงินเปนคาหุนนั้น ผูถือหุนจะหักหนี้กับบริษัทหาไดไม

3.32 คําพิพากษาฎีกาที่ 777/2519
การชําระคาหุนบริษัทจํากัดที่ตองชําระเปนเงินจะหักหนี้กับบริษัทไมได เพราะ
การชําระหนี้คาหุนอยูในบังคับของ มาตรา 1119 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติวาในการใชเงินเปนคาหุน
นั้นผูถือหุนจะหักหนี้กับบริษัทหาไดไม อันเปนบัญญัติหามโดยเด็ดขาด ดังนั้นผูรองจึงเอาหนี้เงิน
ยืมมาหักกับหนี้คาหุนไมได
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1119 หุนทุกๆ หุนจําตองใหใชเปนเงินจนเต็มคา เวนแตหุนซึ่งออกตามบทบัญญัติมาตรา 1108
อนุมาตรา (5) หรือมาตรา 1221
ในการใชเงินเปนคาหุนนั้น ผูถือหุนจะหักหนี้กับบริษัทหาไดไม

3.33 คําพิพากษาฎีกาที่ 2450/2538)
การเรียกเงินคาหุนซึ่งยังจะตองสงอีกในแตละคราวตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 1120 , 1121 เปนดุลพินิจของกรรมการที่จะเรียกจากผูถือหุนเมื่อใดเปนจํานวน
เทาใดก็ไดตราบเทาที่บริษัทยังคงดํารงอยู ไมตองเรียกภายใน 10 ป นับแตวันจดทะเบียนบริษัท
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1120 บรรดาเงินคาหุนซึ่งยังจะตองสงอีกนั้น กรรมการจะเรียกใหผูถือหุนสงใชเสียเมื่อใดก็ได เวน
แตที่ประชุมใหญจะไดวินิจฉัยเปนอยางอื่น
มาตรา 1121 การเรียกเงินคาหุนแตละคราวนั้น ทานบังคับวาใหสงคําบอกกลาวลวงหนาไมต่ํากวายี่สิบเอ็ด
วันดวยจดหมายสงลงทะเบียนไปรษณีย และผูถือหุนทุกคนจะตองใชเงินตามจํานวนที่เรียกนั้นสุดแตกรรมการจะ
ไดกําหนดไปวาใหสงไปยังผูใด ณ ที่ใดและเวลาใด

3.34 คําพิพากษาฎีกาที่ 698/2539
การที่บริษัทจะเรียกเงินคาหุนซึ่งยังจะตองสงอีก เปนดุลพินิจของกรรมการที่จะ
เรียกจากผูถือหุนเมื่อใด เปนจํานวนเงินเทาใดก็ไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
1120 หาใชจะตองเรียกรองภายในกําหนด 10 ป นับแตวันที่ผูรองเขาชื่อจองซื้อหุนไม ดังนั้น
สิทธิเรียกรองของผูคัดคานในการเรียกใหผูรองสงใชเงินคาหุนที่คางชําระนับแตวันทําสัญญาเขาชื่อ
จองซื้อหุนแมจะเกิน 10 ป ก็ไมขาดอายุความ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1120 บรรดาเงินคาหุนซึ่งยังจะตองสงอีกนั้น กรรมการจะเรียกใหผูถือหุนสงใชเสียเมื่อใดก็ได เวน
แตที่ประชุมใหญจะไดวินิจฉัยเปนอยางอื่น

3.35 คําพิพากษาฎีกาที่ 773/2532
การที่จะเรียกเงินคาหุนซึ่งยังจะตองสงอีกในแตละคราวนั้น เปนดุลพินิจของ
กรรมการที่จะเรียกจากผูถือหุนเมื่อใด เปนจํานวนเทาใดก็ไดตราบเทาที่บริษัทยังคงดํารงอยู หาใช
วาจะตองเรียกภายในกําหนด 10 ป นับแตวันจดทะเบียนตั้งกรรมการบริษัทไม แมเมื่อเลิกบริษทั ผู
ชําระบัญชีจะเรียกใหผุถือหุนสงใชเงินลงหุนอันเปนสวนที่ยังคางชําระอยูนั้นก็ไดตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1265 ดังนั้นสิทธิเรียกรองของบริษัทจําเลยในการเรียกเงินคาหุน
ซึ่งยังจะตองสงอีกจึงเกิดขึ้นในแตละคราวที่กรรมการสงคําบอกกลาวเรียกเงินคาหุนนั้น และเมื่อ
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1265 ผูชําระบัญชีจะเรียกใหผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนสงใชเงินลงหุนอันเปนสวนยังคางชําระอยู
นั้นก็ได และเงินที่คางชําระนี้ ถึงแมจะไดตกลงกันไวกอนโดยสัญญาเขาหุนสวน หรือโดยขอบังคับของบริษัทวา
จะไดเรียกตอภายหลังก็ตาม เมื่อเรียกเชนนี้แลว ทานวาตองสงใชทันที
พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483
มาตรา 22 เมื่อศาลสั่งพิทักษของลูกหนี้แลว เจาพนักงานพิทักษทรัพยแตผูเดียวมีอํานาจดั่งตอไปนี้
(1) จัดการและจําหนายทรัพยสินของลูกหนี้ หรือกระทําการที่จําเปนเพื่อใหกิจการของลูกหนี้ที่คางอยู
เสร็จสิ้นไป
(2) เก็บรวมรวมและรับเงิน หรือทรัพยสินซึ่งจะตกไดแกลูกหนี้หรือซึ่งลูกหนี้มีสิทธิจะไดรับจากผูอื่น
(3) ประนีประนอมยอมความ หรือฟองรอง หรือตอสูคดีใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้
มาตรา 119 เมื่อปรากฏวาลูกหนี้มีสิทธิเรียกรองใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด ชําระเงินหรือสงมอบทรัพยสินแก
ลูกหนี้ ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยแจงความ เปนหนังสือไปยังบุคคลนั้นใหชําระเงิน หรือสงมอบทรัพยสินตาม
จํานวนที่ได แจงไปและใหแจงไปดวยวาถาจะปฏิเสธ ใหแสดงเหตุผลประกอบขอปฏิเสธ เปนหนังสือมายังเจา
พนักงานพิทักษทรัพยภายในกําหนดเวลาสิบสี่วัน นับแตวัน ไดรับแจงความ มิฉะนั้นจะถือวาเปนหนี้กอง
ทรัพยสินของลูกหนี้อยูตามจํานวนที่ แจงไปเปนการเด็ดขาด
ถาบุคคลที่รับแจงความนั้นปฏิเสธหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ภายใน กําหนดเวลาตามวรรคกอน ให
เจาพนักงานพิทักษทรัพยสอบสวน เมื่อเห็นวา บุคคลนั้นไมไดเปนหนี้ใหจําหนายชื่อจากบัญชีลูกหนี้ และแจงให
บุคคลนั้นทราบ ถาเห็นวาบุคคลนั้นเปนหนี้เทาใด ใหแจงจํานวนเปนหนังสือยืนยันไปยังบุคคลที่ จะตองรับผิดนั้น
และใหแจงไปดวยวาถาจะคัดคานประการใด ใหรองคัดคาน ตอศาลภายในกําหนดเวลาสิบสี่วันนับแตไดรับแจง
ความยืนยัน
ถาบุคคลที่ไดรับแจงความยืนยันนั้นคัดคานตอศาล โดยทําเปนคํารองภาย ในกําหนดเวลาตามวรรคกอน
ใหศาลพิจารณา ถาพอใจวาเปนหนี้ใหมี
คําบังคับใหบุคคลนั้นชําระเงิน หรือสงมอบทรัพยสินแกเจาพนักงานพิทักษทรัพย ถาเห็นวาไมไดเปนหนี้
ใหมีคําสั่งใหจําหนายจากบัญชีลูกหนี้
ถาบุคคลที่ไดรับแจงความจากเจาพนักงานพิทักษทรัพยมิไดปฏิเสธตอเจา พนักงานพิทักษทรัพยหรือมิได
รองคัดคานตอศาลตามกําหนดเวลาที่กลาวขางตน เจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจมีคําขอตอศาลใหบังคับใหบุคคล
นั้นชําระหนี้ภายใน กําหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควร
ถาบุคคลนั้นไมปฏิบัติตามคําบังคับของศาล เจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจมี คําขอใหศาลออกหมายบังคับ
คดี เสมือนหนึ่งวาบุคคลนั้นเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา
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ในกรณีที่ผูถูกทวงหนี้รองคัดคานตอศาล เจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจมี คําขอโดยทําเปนคํารองตอศาล
ใหสั่งยึด หรืออายัดทรัพยสินของผูรองคัดคาน ไวชั่วคราวกอนมีคําสั่งในเรื่องหนี้นั้นได

3.36 คําพิพากษาฎีกาที่ 23/2508
การที่บริษัทจํากัดจะริบหุนของผูถือหุนที่ยังคางชําระเงินคาหุนเอาออกขาย
ทอดตลาดนั้นจะตองปฏิบัติการตามที่กฎหมายบัญญัติไวใหบริบูรณเสียกอน มิฉะนั้น ตองถือวา
หุนนั้นยังเปนกรรมสิทธิ์ของผูถือหุนอยู เจาหนี้ตามคําพิพากษาของผูถือหุนมีอํานาจขอใหศาลสั่ง
ยึดหรืออายัดหุนนั้นได
3.37 คําพิพากษาฎีกาที่ 351/2547
ผูที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนรายนามผูถือหุนของบริษัทนั้น มีหนาที่ตอง
ชําระเงินคาหุนที่คางชําระจนครบถวน แมจะปรากฏวาบริษัทไดยึดใบหุนนั้นเปนประกันเงินคาหุน
ที่คางชําระและไดบอกขายแกผูอื่นก็ดี จําเลยเปนหนี้บริษัทโจทกคาซื้อหุน 100 หุนของบริษัทนั้น
โจทกยึดหุนไวเปนประกันและบอกขายหุนนั้น แตขายไมได โจทกจึงฟองเรียกเงินจากจําเลย
ตัดสินใหจําเลยชําระราคาหุนที่คางชําระแกโจทก
3.38 คําพิพากษาฎีกาที่ 2837/2537
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1125 เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ขายทอดตลาดหุนที่ริบแลวไดเงินมากกวามูลคาหุนที่ผูถือหุนตองรับผิด ซึ่งใหเอาหักใชคาหุนที่
เรียกกับดอกเบี้ยที่คางชําระ ถายังมีเงินเหลือเทาใดตองสงคืนใหแกผูถือหุนนั้น มิใชตกไดแกบริษัท
เจาของหุน สวนกรณีที่ขายไดเงินนอยกวามูลคาหุนที่ผูจองซื้อเปนหนี้คาหุนบริษัทเปนกรณีตาม
มาตรา 1106 เมื่อจําเลยจองซื้อหุนของบริษัทโจทกและตองชําระเงินเต็มมูลคาหุนแกบริษัทโจทก
แตไมชําระยอมเปนหนี้บริษัทโจทกซึ่งมีผลใหบริษัทโจทกเรียกใหจําเลยชําระไดตามรูปการแหง
หนี้ทั่วไป การที่บริษัทโจทกขายทอดตลาดหุนที่จําเลยจองซื้อไดเงินเทาใดก็นํามาชําระหนี้ที่จําเลย
คางชําระเงินมูลคาหุนได เมื่อยังขาดอยูเทาใดจําเลยก็ตองรับผิดชดใชสวนที่ขาดอยูแกโจทก โจทก
จึงมีอํานาจฟองใหจําเลยชําระหนี้สวนที่ยังขาดอยู
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1106 การที่เขาชื่อซื้อหุนนั้นยอมผูกพันผูเขาชื่อโดยเงื่อนไขวา ถาบริษัทตั้งขึ้นแลวจะใชจํานวนเงิน
คาหุนนั้นๆ ใหแกบริษัทตามหนังสือชี้ชวนและขอบังคับของบริษัท
มาตรา 1125 หุนซึ่งริบแลวนั้นใหเอาออกขายทอดตลาดโดยไมชักชา ไดจํานวนเงินเทาใดใหเอาหักใชคา
หุนที่เรียกกับดอกเบี้ยคางชําระ ถายังมีเงินเหลือเทาใดตองสงคืนใหแกผูถือหุนนั้น
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3.39 คําพิพากษาฎีกาที่ 1174/2487
โอนหุนบริษัทจํากัดชนิดระบุชื่อ เมื่อไมไดลงชื่อผูรับโอนดวยยอมเปนโมฆะแม
จะไดจดแจงการโอนในทะเบียนของบริษัทก็ใชไมได
มาตรา 1141 เปนแตขอสันนิษฐานวาทะเบียนของบริษัทถูกตองและไมใชขอ
สันนิษฐานเด็ดขาด หุนในบริษัทจํากัดเปนทรัพยสินชนิดหนึ่งการโอนหุนบริษัทจํากัดไมสมบูรณ
ถาผูรับโอนครอบครองมาเกิน 5 ป ก็อาจไดกรรมสิทธิ์ตามมาตรา 1382
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1141 สมุดทะเบียนผูถือหุนนั้น ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนพยานหลักฐานอันถูกตองในขอ
กระทงความบรรดาที่กฎหมายบังคับ หรือใหอํานาจใหเอาลงในทะเบียนนั้น
มาตรา 1382 บุคคลใดครอบครองทรัพยสินของผูอื่นไวโดยความสงบและโดยเปดเผยดวยเจตนาเปน
เจาของ ถาเปนอสังหาริมทรัพยไดครอบครองติดตอกันเปนเวลาสิบป ถาเปนสังหาริมทรัพยไดครอบครอง
ติดตอกันเปนเวลาหาปไซร ทานวาบุคคลนั้นไดกรรมสิทธิ์

3.40 คําพิพากษาฎีกาที่ 2372/2528
เมื่อหุนของผูรองมิใชหุนชนิดระบุชื่อผูถือหุนในใบหุน ก็หมายความวาเปนหุน
ซึ่งออกใหแกผูถือหุน ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1134 บริษัทจะออกใบหุน
ชนิดออกใหแกผูถือไดเฉพาะผูถือหุนที่ไดชําระเงินคาหุนครบถวนแลวเต็มตามมูลคาหุน ผูรองจึงไม
อาจกลาวอางไดวาหุนของผูรองเปนหุนซึ่งออกใหแกผูถือ หุนของผูรองจึงเปนหุนชนิดระบุชื่อใน
ใบหุนอันตองบังคับตามมาตรา 1129 วรรคสาม เมื่อผูรองโอนหุนใหแก น. โดยไมไดจดแจงการ
โอนทั้งชื่อและสํานักงานผูรับโอนนั้นลงในทะเบียนผูถือหุนของบริษัทจําเลย การโอนดังกลาวยอม
ใชยันบริษัทหรือบุคคลภายนอกไมได
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1129 อันวาหุนนั้นยอมโอนกันไดโดยมิตองไดรับความยินยอมของบริษัท เวนแตเมื่อเปนหุนชนิด
ระบุชื่อลงในใบหุนซึ่งมีขอบังคับของบริษัทกําหนดไวเปนอยางอื่น
การโอนหุนชนิดระบุชื่อลงในใบหุนนั้น ถามิไดทําเปนหนังสือและลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับโอน มี
พยานคนหนึ่งเปนอยางนอยลงชื่อรับรองลายมือนั้นๆ ดวยแลว ทานวาเปนโมฆะ อนึ่งตราสารอันนั้นตองแถลงเลข
หมายของหุนซึ่งโอนกันนั้นดวย
การโอนเชนนี้จะนํามาใชแกบริษัทหรือบุคคลภายนอกไมได จนกวาจะไดจดแจงการโอนทั้งชื่อและสํานัก
ของผูรับโอนนั้นลงในทะเบียนผูถือหุน
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มาตรา 1134 ใบหุนออกใหแกผูถือนั้น จะออกไดก็แตเมื่อมีขอบังคับของบริษัทอนุญาตไว และจะออกให
ไดแตเฉพาะเพื่อหุนซึ่งไดใชเต็มคาแลว ในกรณีเชนวานี้ ผูทรงใบหุนชนิดระบุชื่อยอมมีสิทธิจะไดรับใบหุนชนิด
ออกใหแกผูถือ เมื่อเวนคืนใบหุนชนิดระบุชื่อนั้นใหขีดฆาเสีย

3.41 คําพิพากษาฎีกาที่ 3395/2529
การโอนหุ น ชนิ ด ระบุ ชื่ อ ของบริ ษั ท จํ า กั ด แม จ ะกระทํ า โดยไม ถู ก ต อ งตาม
กฎหมาย แตเมื่อผูรองรูเห็นมิไดโตแยงปฏิเสธการโอนหุนนั้น จึงถือไดวา ผูรองรับหุนนั้นไวโดย
เจตนายึดถือเปนของตน ยอมไดสิทธิครอบครองเปนเวลาเกินกวา 5 ป หากการโอนหุนเปนโมฆะ ผู
รองก็ไดกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองแลว จึงตองรับผิดในมูลคาหุน สวนที่ยังชําระไมครบตามที่
เจาพนักงานพิทักษทรัพยทวงถาม
จ. การบริหารจัดการทั่วไป
3.42 คําพิพากษาฎีกาที่ 1069/2519
สําเนารายชื่อผูถือหุนตามรายงานการประชุมตั้งบริษัท ซึ่งทางราชการ
รับรองและสงมาในคดีถือวาแทจริงรับฟงได ผูถือหุนอางวาโอนหุนระบุชื่อแลว แตเมื่อมิไดทําตาม
แบบที่มาตรา 1129 วรรคสอง บัญญัติไว การโอนยอมตกเปนโมฆะ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1129 อันวาหุนนั้นยอมโอนกันไดโดยมิตองไดรับความยินยอมของบริษัท เวนแตเมื่อเปนหุนชนิด
ระบุชื่อลงในใบหุนซึ่งมีขอบังคับของบริษัทกําหนดไวเปนอยางอื่น
การโอนหุนชนิดระบุชื่อลงในใบหุนนั้น ถามิไดทําเปนหนังสือและลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับโอน มี
พยานคนหนึ่งเปนอยางนอยลงชื่อรับรองลายมือนั้นๆ ดวยแลว ทานวาเปนโมฆะ อนึ่งตราสารอันนั้นตองแถลงเลข
หมายของหุนซึ่งโอนกันนั้นดวย
การโอนเชนนี้จะนํามาใชแกบริษัทหรือบุคคลภายนอกไมได จนกวาจะไดจดแจงการโอนทั้งชื่อและสํานัก
ของผูรับโอนนั้นลงในทะเบียนผูถือหุน

3.43 คําพิพากษาฎีกาที่ 734/2502
โจทกฟองจําเลยในฐานะผูกอตั้งบริษัท เรียกคาหนี้สินที่บริษัทเปนลูกหนี้โจทก
อยูเมื่อทางพิจารณาไดความวา บริษัทนั้นไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลแลว โจทกก็ไมมีอํานาจฟอง
จําเลยในฐานะสวนตัว ตองฟองบริษัท มาตรา 1113 เปนบทบัญญัติวาดวยหนี้ที่ที่ประชุมตั้งบริษัท
ไมไดอนุมัติ ผูเริ่มกอการตองรับผิด หรือแมจะมีอนุมัติ ผูเริ่มกอการก็ยังตองรับผิดไปจนกวาจะได
จดทะเบียนบริษัท
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1113 ผูเริ่มกอการบริษัทตองรับผิดรวมกันและโดยไมจํากัด ในบรรดาหนี้และการจายเงินซึ่งที่
ประชุมตั้งบริษัทมิไดอนุมัติ และแมจะไดมีอนุมัติก็ยังคงตองรับผิดอยูเชนนั้นไปจนกวาจะไดจดทะเบียนบริษัท

3.44 คําพิพากษาฎีกาที่ 1741/2505
จดทะเบียนเป นผู เริ่ มกอการและเปน ผูถือหุนตามหนังสือบริคณหสนธิแลว
หากจะเปลี่ยนแปลงก็ตองจดทะเบียน ณ หอทะเบียนแหงเดียวกันนั้น ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยมาตรา 1016 วรรคสอง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1016 การจดทะเบียนนั้น หางหุนสวนหรือบริษัทตั้งสํานักงานแหงใหญทํากิจการอยู ณ ตําบลใดใน
พระราชอาณาจักร ทานใหจดทะเบียน ณ หอทะเบียนสําหรับตําบลนั้น
การแกไขขอความที่ไดจดทะเบียนประการหนึ่งประการใดในภายหลังก็ดี กับทั้งแกไขการอื่นอยางหนึ่ง
อยางใด อันบทบัญญัติแผนกนี้บังคับหรืออนุญาตใหจดทะเบียนก็ดี ก็ตองจด ณ หอทะเบียนแหงเดียวกันนั้น
มาตรา 1113 ผูเริ่มกอการบริษัทตองรับผิดรวมกันและโดยไมจํากัด ในบรรดาหนี้และการจายเงินซึ่งที่
ประชุมตั้งบริษัทมิไดอนุมัติ และแมจะไดมีอนุมัติก็ยังคงตองรับผิดอยูเชนนั้นไปจนกวาจะไดจดทะเบียนบริษัท

3.45 คําพิพากษาฎีกาที่ 467- 468/2513
การที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1114 หามมิใหผูเขาชื่อซื้อหุน
ฟองรองขอใหศาลเพิกถอนการที่ตนไดเขาชื่อซื้อ โดยยกเหตุวาสําคัญผิดหรือตองขมขูหรือถูกลวง
ลอฉอฉลนั้น มิไดมีผลเปนการหามมิใหฟองวาถูกหลอกลวงเปนคดีอาญาฐานฉอโกงดวย
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1114 เมื่อบริษัทไดจดทะเบียนแลว ผูเขาชื่อซื้อหุนจะรองฟองขอใหศาลเพิกถอนการที่ตนไดเขาชื่อ
ซื้อ โดยยกเหตุวาสําคัญผิด หรือตองขมขู หรือถูกลวงลอฉอฉลนั้น ทานวาหาอาจทําไดไม
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บทที่ 5
สรุป
คําวินิจฉัยของกรมพัฒนาธุรกิจการคา คําวินิจฉัยคณะกรรมการปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง และคําพิพากษาฎีกาที่นําเสนอไดสอดแทรกบทกฎหมายที่เกี่ยวของนํามาประกอบไวดวย
เพื่อสะดวกตอการศึกษาและทําความเขาใจ คําวินิจฉัยเปรียบเสมือนคําอธิบายหรือการขยายความ
ของบทกฎหมาย และเปนแนวทางการพิจารณาวินิจฉัยของเจาหนาที่ และเพื่อสรางความเขาใจ
ใหกับผูมีสวนไดเสียในหางหุนสวนบริษัท แตอยางไรก็ดียังมีประเด็นขอกฎหมายที่เกี่ยวของอีก
หลายมาตราที่ยังไมมีคําวินิจฉัยที่ชัดเจนออกมา ทั้งนี้ เนื่องจากอาจจะยังไมมีประเด็นที่นําไปสูการ
พิจารณาวิ นิจฉั ย หรือยั งไม มีขอพิ พาท ขออุทธรณ โตแ ยง ซึ่ง จะตองทําความเข า ใจจากตัว บท
กฎหมาย และกฎกระทรวง หรือระเบียบที่เกี่ยวของ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เปนเพียงกรอบกติกาในการตัดสินชี้ขาดในกรณีที่มีปญหา
ขอพิพาทโต แ ย ง เหนื ออื่ นใดหากกรณีความขัด แยงหรือขอพิพาทเกิด ขึ้น หากคู กรณี จ ะใชก าร
ประนีประนอมหรือการหาจุดรวมกันที่ยอมรับได จะทําใหเปนภาระของผูที่เกี่ยวของทุกฝายทั้งดาน
เวลา คาใชจาย และความสัมพันธ กลาวคือ หากมีกรณีไมเขาใจ หรือความขัดแยงที่เกิดขึ้นหาก
คูกรณีจะหันมาทําความเขาใจซึ่งกันและกันแทนใชชองทางของกฎหมายในการฟองรองกันบาง
การรองเรียนบาง นาจะเปนทางออกที่ดีและสรางภาพพจนที่ดีของนิติบุคคลนั้น ๆ ได
เพื่อลดปญหาขอพิพาท ขอโตแยงในหางหางหุนสวนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการคา
ไดจัดตั้งศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทขึ้น (ในชื่อ ศูนยสมานฉันทธุรกิจ) เพื่อเปนสถานที่ที่จะเปด
โอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูเกี่ยวของของหางหุนสวนบริษัทที่เกิดขอพิพาทโตแยงไดหัน
หนาเขามาใชศูนยดังกลาวสรางความเขาใจที่ถูกตองตอกันบนพื้นฐานของกฎหมาย เพื่อสรางความ
ยอมรับทั้งสองฝายแทนที่จะใชวิธีทางดานกฎหมายฟองรองอันจะทําใหสูญเสียทั้งเวลา คาใชจาย
และภาพลักษณที่ดีของนิติบุคคล ทั้งนี้ ตั้งแตตนป 2553 และตั้งแตมีการเปดใหบริการ (มกราคม
2553) จนถึงเดือนสิงหาคม 2553 มีผูใหความสนใจเขาระบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทเปน
จํานวนถึง 292 ราย โดยใหคําปรึกษาแนะนําเบื้องตนแกคูกรณีจนสามารถทําความเขาใจโดยไมตอง
เขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยจํานวน 288 ราย มีเพียง 4 ราย ที่อยูในระหวางดําเนินการไกลเกลี่ยขอ
พิพาท
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ทายที่สุดนี้ผูขอรับการประเมินหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลและคําวินิจฉัยที่นําเสนอนี้จะ
เปนประโยชนตอทั้งผูมีสวนไดสวนเสียในหางหุนสวนบริษัท และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน แตเหนือ
อื่นใดหากปญหาที่เกิดขึ้น หากคูกรณีเลือกที่จะใชวิธีการประนีประนอมจะเปนทางออกที่ดีของ
ปญหาดังกลาว
-----------------------------------

