ชื่อกฎหมาย
- พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ.2535 มาตรา 48
- กฎกระทรวง
(พ.ศ.3535) แกไข
เพิ่มเติม โดยกฎ
กระทรวงฉบับที่ 6
(พ.ศ.2539) ขอ 3

เรื่อง
การลงลายมือ
ชื่อในคําขอจด
ทะเบียนและ
เอกสารประกอบ

ประเด็นปญหา
กรรมการบริษัท
มหาชนจํากัดสามารถ
มอบอํานาจใหบุคคล
อื่นลงลายมือชื่อใน
คําขอจดทะเบียนจัด
ตั้งหรือเลิกสํานักงาน
สาขาไดหรือไม

(4) 1
คําวินิจฉัย
หมายเหตุ
การลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน พณ 0606/782
จัดตั้งหรือเลิกสํานักงานเปนไปตาม ลงวันที่ 25 ธ.ค.43
กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) แกไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 6
(พ.ศ.2539) ขอ 3 กลาวคือ ผูมี
อํานาจลงนามแทนบริษัท (กรรมการ)
อยางนอย 1 คน ตองลงลายมือชื่อใน
รายการตางๆ ในคําขอจดทะเบียน
ดวยตนเอง
รายการแสดงสถานที่ตั้งสํานักงาน
ใหญและสํานักงานสาขาเปนสิ่งที่แสดง
หรือบงบอกถึงที่ตั้งที่ทําการทุกแหง
ถือเปนรายการหรือขอความที่ตอง
ระบุในคําขอจดทะเบียน เอกสารที่
แสดงถึงสถานที่ตั้งถือเปนเอกสารที่
เปนสวนหนึ่งของรายการตางๆ ใน
คําขอจดทะเบียน กรรมการเทานั้น
ตองเปนผูลงนามดวยตนเองไม
สามารถผอนปรนหรือมอบอํานาจชวง
ใหบุคคลอื่นลงลายมือชื่อแทนได

ชื่อกฎหมาย
- พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ.2535มาตรา
51 มาตรา 116
และมาตรา 119
- พระราชบัญญัติ
ลมละลาย พ.ศ.2483
มาตรา 90/42
วรรคทาย

เรื่อง
การนําเงิน
สํารองสวนล้ํา
มูลคาหุนและ
เงินทุนสํารอง
จากกําไรมา
หักกลบกับ
สวนขาดทุน
สะสม

ประเด็นปญหา
บริษั ทมหาชนจํากัด
ที่อยูภายใตแผนฟนฟู
กิจการตามคําสั่งศาล
จะนําเงินสํารองสวนล้ํา
มูลคาหุนและเงินทุน
สํารองจากกําไรมาหัก
กลบกับสวนขาดทุน
สะสมไดหรือไม

(4) 2
คําวินิจฉัย
หมายเหตุ
พ.ร.บ.ล ม ละลาย พ.ศ.2483 พณ 0606/128
ม.90/42 ว.ท า ย ได บั ญ ญั ติ มิ ใ ห ลงวันที่ 21 ก.พ.44
นํ า ม .51 ม .116 แ ล ะ ม .119
แหงพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ
2535 อั นเป นบทกฎหมายทั่วไปมา
ใช บั งคั บแก แ ผนฟ น ฟู กิ จการ ดั ง
นั้นบริษัทมหาชนจํากัดที่อยูภายใต
การจัดทําแผนฟนฟูกิจการจึงไดรับ
การยกเวนเฉพาะชวงเวลาที่ ต อ งมี
การปฏิ บั ติ การตามแผน เมื่ อ พ น
กําหนดระยะ เวลาที่ตองปฏิบัติตาม
แผนแลวก็ตองกลับ ไปปฏิบัติตาม
บทกฎหมายทั่วไปตอไป

ชื่อกฎหมาย
เรื่อง
พระราชบัญญัติ
การจัดประชุม
บริษัทมหาชนจํากัด ผูถือหุน อนุมัติ
พ.ศ.2535 มาตรา งบการเงิน
98 และมาตรา 112

ประเด็นปญหา
บริษัทมหาชนจํากัด
เปลี่ ย นรอบป บั ญ ชี
ของบริษัทและไดจัด
ประชุมสามัญประจําป
อนุมัติงบการเงินของ
บริ ษั ท แล ว ต อ มา
บริ ษั ท จะจั ด ประชุ ม
ผู ถื อ หุ น เพื่ อ อนุ มั ติ
งบการเงินของบริษัท
อี ก ตามรอบป บั ญ ชี
ใหมและมีวาระอนุมัติ
งบการเงิน ด วย การ
ประชุมในครั้งหลังนี้
จะเป น การประชุ ม
สามั ญ ผู ถื อ หุ น หรื อ
ประชุมวิสามัญผูถือหุน

(4) 3
คําวินิจฉัย
หมายเหตุ
ม.98 แหง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พณ 0606/289
จํากัด พ.ศ.2535 กําหนดใหบริษัท ลงวันที่ 5 เม.ย.45
ประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป ภ ายใน 4
เดื อ นนั บ แต วั น สิ้ น สุ ด ของรอบป
บั ญ ชี ข องบริ ษั ท และถ า มี ก ารจั ด
ประชุม คราวอื่ น อี ก ให เรีย กวาการ
ประชุมวิสามัญ
จากขอเท็จจริงปรากฏวาบริษั ท
ไดมีการเปลี่ยนรอบปบัญชีทําใหตอง
ป ด รอบป บั ญ ชี อี ก ครั้ง ซึ่ ง ม.112
แห ง พ.ร.บ.บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด
พ.ศ.2535 กํ า หนดให ก รรมการ
ตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญ ชี
กําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบ
ปบัญชีของบริษัทเสนอตอที่ประชุม
ผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี
กําไรขาดทุนที่จัดทํา หรือจัดทําขึ้น
ระหวางรอบปบัญชีเพื่อนําเสนอตอ
ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เมื่อไมมีขอกฎหมายกําหนดวาแตละ
ปบริษัทจะจัดประชุมสามัญผูถือหุน
ไดเพียงครั้งเดียว การประชุมผูถือ
หุ น ครั้ ง หลั ง นี้ ซึ่ ง มี ก ารอนุ มั ติ ง บ
การเงินดวยจึงเปนการประชุมสามัญ
ตาม ม.112 แห ง พ.ร.บ.บริ ษั ท
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535

ชื่อกฎหมาย
เรื่อง
- พระราชบัญญัติ การจําหนาย
บริษัทมหาชนจํากัด หุนใหม
พ.ศ.2535
- กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการวาดวย
การซื้อหุนคืน การ
จําหนายหุนที่ซื้อ
คืน และการตัดหุน
ที่ซื้อคืนของบริษัท
พ.ศ.2544 ขอ 12

ประเด็นปญหา
การจําหนายหุนใหม
ในข อ 12 หมวด 3
แห งกฎ กระท รวง
กํ า หนดหลั ก เกณฑ
และวิ ธี ก ารว า ด ว ย
การซื้ อ หุ น คื น การ
จําหนายหุนที่ซื้อคืน
และการตัด หุ น ที่ ซื้อ
คื น ของบริษั ท พ.ศ.
2544 หมายถึงอะไร

คําวินิจฉัย
การจํ า หน า ยหุ น ใหม ในข อ 12
หมวด 3 แห งกฎกระทรวงกํ าหนด
หลักเกณฑและวิธีการวาดวยการซื้อ
หุนคืน การจําหนายหุนที่ซื้อคืน และ
การตัดหุนที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ.
2544 หมายถึง การจําหนายหุนที่
เกิดจากการเพิ่มทุนใหมของบริษัท
ภายหลั ง การซื้ อ หุ น คื น ไม ร วมถึ ง
การจํ า หน า ยหุ น ที่ เกิ ด จากการใช
สิทธิตามใบสําคัญ แสดงสิทธิ หรือ
การแปลงสภาพของหุนกู ซึ่งบริษัท
ไดออกไปกอนการซื้อหุนคืนและได
ทําการสํารองหุนเพื่อรองรับการใช
สิทธิดังกลาว

(4) 4
หมายเหตุ
- พณ 0803/789
ลงวันที่ 18 ต.ค.45
- พณ 0606/1475
ลงวันที่ 20 พ.ค.45

ชื่อกฎหมาย
เรื่อง
- พระราชบัญญัติ โครงการซื้อ
บริษัทมหาชนจํากัด หุนคืน
พ.ศ.2535
- กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการวาดวย
การซื้อหุนคืน การ
จําหนายหุนที่ซื้อ
คืน และการตัดหุน
ที่ซื้อคืนของบริษัท
พ.ศ.2544

ประเด็นปญหา
การจัดทําโครงการ
เพื่อซื้อหุนคืนตาม
ม.66/1(2) ตองได
รับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท
หรือที่ประชุมผูถือหุน

คําวินิจฉัย
ในการซื้อหุนคืนตาม ม.66/1(2)
เมื่อบริษัทมีกําไรสะสมและสภาพ
คลองสวนเกินคณะกรรมการบริษัท
ตองจัดทําโครงการเพื่อซื้อหุนคืน
โดยโครงการดังกลาวเพียงแตไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเทานั้นไมตองขออนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุน เนื่องจากเปนการ
บริหารทางการเงินซึ่งอยูในการดูแล
ของคณะกรรมการบริษัท

หุนที่จะซื้อคืนตาม
โครงการซื้อหุนคืน
ของบริษัทจะเลือก
เสนอเฉพาะผูถือหุน
กลุมใดกลุมหนึ่งของ
บริษัทโดยเฉพาะ
เจาะจงไดหรือไม

หุนที่จะซื้อคืนตองเสนอซื้อคืน
จากผูถือหุนทุกคนของบริษัทและ
ไมสามารถเลือกเสนอซื้อเฉพาะผู
ถือหุนกลุมใดกลุมหนึ่งของบริษัท
โดยเฉพาะเจาะจงได อีกทั้งราคาที่
เสนอซื้อตองเปนราคาเดียวกัน
สําหรับหุนประเภทเดียวกันดวย

(4) 5
หมายเหตุ
พณ 0606/667
ลงวันที่ 10 ก.ย.45

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ.2535 มาตรา
66/1

เรื่อง
การซื้อหุนคืน
เมื่อบริษัทมี
กําไรสะสมและ
สภาพคลอง
สวนเกิน

ประเด็นปญหา
การพิจารณาวาบริษัท
มหาชนจํากัดมีกําไร
สะสมและสภาพคลอง
สวนเกิน จะพิจาณา
จากผลประกอบการ
ของบริษัทที่จะซื้อหุน
คืน (งบการเงินเฉพาะ
บริษัท) หรือพิจารณา
จากผลประกอบการ
รวมบริษัทยอยดวย
(งบการเงินรวม)

(4) 6
คําวินิจฉัย
หมายเหตุ
การพิจารณากําไรสะสมและสภาพ - พณ 0803/257
คลองสวนเกินเพื่อดําเนินการซื้อหุน ลงวันที่ 28 มี.ค.46
คื น ต า ม ม .66/1(2) แ ห ง
พ.ร.บ.บริ ษั ท มหาชนจํ ากั ด พ.ศ.
2535 แก ไขเพิ่ มเติ มโดย ม.5 แห ง
พ.ร.บ.บริษั ทมหาชนจํากัด (ฉบั บที่
2) พ.ศ.2544 ตองพิจารณาจากผล
การดํ าเนิ น งานในรอบป บั ญ ชี ของ
บริ ษั ท ซึ่ ง ปรากฏในงบการเงิ น ใน
ส ว นของงบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท
โดยไมตองพิจารณาจากงบการเงิน
รวมซึ่งแสดงผลการดําเนินงานรวม
บริ ษั ทย อยด วย เนื่ องจากกรณี ดั ง
กลาวเปนการซื้อหุนคืนเพื่อบริหาร
ทางการเงินเฉพาะของบริษัทเมื่อมี
กําไรสะสมและสภาพคลองสวนเกิน
เทานั้น

ชื่อกฎหมาย
เรื่อง
กฎกระทรวง
โครงการ
กําหนดหลักเกณฑ ซื้อหุนคืน
และวิธีการวาดวย โครงการใหม
การซื้อหุนคืน การ
จําหนายหุนที่ซื้อ
คืน และการตัดหุน
ที่ซื้อคืนของบริษัท
พ.ศ.2544 ขอ 11

ประเด็นปญหา
กรณีบริษัทมีโครงการ
ซื้ อ หุ น คื น โครงการ
ใหมจะสามารถทําได
เมื่อพนกําหนดระยะ
เวลา 1 ป นั บ แต วั น
สิ้นสุดการซื้อหุนตาม
โครงการซื้ อ หุ น คื น
ครั้งหลังสุดโดยไมตอง
รอจนครบอายุ ข อง
โครงการอีก 3 ป หรือ
รอจนกว า บริ ษั ท จะ
ขายหุนที่ซื้อคืนมาใน
โครงการแรกออกไป
จนหมดเสียกอนถู ก
ตองหรือไม

(4) 7
คําวินิจฉัย
หมายเหตุ
วั น สิ้ น สุ ด โครงการซื้ อ หุ น คื น พณ 0803/2825
หมายถึง วันสิ้นสุดกําหนดเวลาที่จะ ลงวันที่ 4ก.ค.46
ซื้อหุนคืนตามโครงการ สวนการจําหนาย
และตัดหุนที่ซื้อคืนเปนขั้นตอนที่บริษัท
ตองดําเนินการหลังจากการซื้อหุนคืน
เสร็ จ สิ้ น จึ ง ไม นํ า มานั บ รวมเป น
ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการซื้อหุนคืน
บริษัทจึงสามารถซื้อหุนตามโครงการ
ซื้อหุนคืนครั้งใหมไดเมื่อพนกําหนด
ระยะเวลา 1 ป นั บ แต วั น สิ้ น สุ ด
กําหนดเวลาการซื้อหุนตามโครงการ
ซื้อหุ น คื น ครั้งหลังสุด โดยไมต อง
รอครบกําหนดเวลา 3 ปนับแตการ
ซื้ อ หุ น คื น เสร็ จ สิ้ น หรื อ จนกว า
บริ ษั ท จะจํ า หน า ยหุ น ที่ ซื้ อ คื น ใน
โครงการครั้งหลั งสุ ด ให ห มดก อ น
แตอยางใด

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ.2535 มาตรา
119 และมาตรา 51

เรื่อง
การโอนสวน
เกินทุน เพื่อ
ชดเชยผลขาด
ทุนสะสม

ประเด็นปญหา
สวนเกินทุนจากใบ
สําคัญแสดงสิทธิ
ที่หมดสิทธิการใช
จะจัดเปนสวนหนึ่ง
ของเงินสํารองอื่น
ซึ่งสามารถโอนเพื่อ
ชดเชยผลขาดทุน
สะสมของธนาคาร
ตาม ม.119 ไดหรือ
ไม

คําวินิจฉัย
เมื่อพิจารณาหลักการทางบัญชี
ตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543
ปรากฏวาเงินสํารองอื่นตองเปน
จํานวนเงินที่จัดสรรจากกําไรสะสม
เพื่อการใดๆ ตามมติที่ประชุมผูถือหุน
ดังนั้นเงินสวนเกินทุนจากใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่หมดสิทธิการใชซึ่งไมใช
เงินกําไร จึงไมถือเปนเงินสํารองอื่น
และไมอยูในขายที่จะนํามาหักชดเชย
ผลขาดทุนสะสมของบริษัทตาม ม.
119 ได
แตเนื่องจากหลักการทางบัญชี
ถือวาสวนเกินทุนดังกลาวเปนสวน
ของผูถือหุน และเมื่อพิจารณาตาม
กฎหมายวาดวยการบัญชีและกฎหมาย
วาดวยบริษัทมหาชนจํากัดแลว ไมมี
บทบัญญัติกฎหมายกําหนดไวโดย
แจงชัดวา การนําสวนเกินทุนอื่นมา
หักชดเชยผลขาดทุนสะสมกระทําได
หรือไม จึงตองพิจารณาจากกฎหมาย
ใกลเคียงคือ บทบัญญัติในเรื่องสวน
ล้ํามูลคาหุนตาม ม.51 ประกอบกับ
ม.119 แหง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ.2535 ซึ่งสวนล้ํามูลคา
หุนเปนสวนของผูถือหุนซึ่งบริษัท
สามารถโอนเพื่อชดเชยผลขาดทุน
สะสมของบริษัทไดเมื่อไดรับอนุญาต
จากที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งเมื่อเทียบเคียง
กับบทบัญญัติดังกลาวเงินสวนเกิน
ทุนจากใบสําคัญแสดงสิทธิที่หมด
สิทธิการใชถือเปนสวนของผูถือหุน
เชนเดียวกับเงินสวนล้ํามูลคาหุน
ตาม ม.51 ธนาคารจึงสามารถโอน
สวนเกินทุนจากการใบสําคัญแสดง
สิทธิที่หมดสิทธิการใชเพื่อชดเชย
ผลขาดทนสะสมของธนาคารไดแต

(4) 8
หมายเหตุ
- พณ 0803/4346
ลงวันที่ 13 พ.ย.46
- พณ 0803/3029
ลงวันที่ 24 ก.ค.46

ชื่อกฎหมาย

เรื่อง

ประเด็นปญหา

คําวินิจฉัย
ผลขาดทุนสะสมของธนาคารไดแต
ตองเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือ
หุนและการลงบัญชีในสวนนี้จะตอง
ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายบัญชี
ดวย

(4) 9
หมายเหตุ

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ.2535 มาตรา
51 มาตรา 139
และมาตรา 119

เรื่อง
การหักกลบ
สวนต่ํามูลคา
หุนของบริษัท
มหาชนจํากัด
กับรายการอื่น

ประเด็นปญหา
บริษัทมหาชนจํากัด
เพิ่มทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระในราคา
ต่ํากวามูลคาที่ตราไว
ตาม พ.ร.บ.บริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 ม.52 ทําใหเกิด
บัญชีสวนต่ํามูลคาหุน
บริษัทสามารถนําสวน
ต่ํามูลคาหุนหักกลบ
กับสวนล้ํามูลคาหุน
หรือลดทุนจดทะเบียน
ชําระแลวมาชดเชย
สวนต่ํามูลคาหุนเพื่อ
ทําใหทุนของบริษัท
หรือมูลคาหุนที่ตราไว
ใกลเคียงกับมูลคา
ของกิจการไดหรือไม

(4) 10
คําวินิจฉัย
หมายเหตุ
การที่บริษัทเสนอขายหุนสูงกวา พณ 0803/3221
มูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตอง ลงวันที่ 13 ส.ค.46
นําคาหุนที่เกินมูลคาหุนตั้งเปนทุน
สํารองสวนล้ํามูลคาหุน ตาม
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 ม.51สวนกรณีที่บริษัทขาย
หุนต่ํากวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว
กฎหมายไมไดบัญญัติไว ซึ่งเมื่อ
พิจารณาตามประกาศกรมทะเบียน
การคา เรื่อง การกําหนดรายการ
ยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ.
2544 ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตาม
พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543
กําหนดใหบริษัทที่ขายหุนสูงกวามูล
คาหุนและต่ํากวามูลคาหุนที่จด
ทะเบียนตองนําสวนที่เกินมูลคา
และสวนที่ต่ํากวามูลคาหุนดังกลาว
มาบันทึกรายการยอในงบการเงิน
โดยมีคําชี้แจงตามประกาศกรม
ทะเบียนการคาวาหากบริษัทมีทั้ง
สวนเกินและสวนต่ํากวามูลคาหุน
ใหแสดงรายการแยกตางหากโดย
ไมใหนํามาหักกลบกัน แตเนื่องจาก
กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
และกฎหมายวาดวยการบัญชีไมมี
บทบัญญัติโดยแจงชัดกําหนดหามมิ
ใหบริษัทนําสวนเกินมูลคาหุนและ
สวนต่ํากวามูลคาหุนมาหักกลบกัน
ซึ่งตามหลักกฎหมายถาไมมีบัญญัติ
หามไวใหถือวากระทําไดแตตอง
พิจารณาวาเปนการขัดตอกฎหมาย
อื่นหรือไม ซึ่งกรณีนี้ไมขัดตอ
กฎหมายอื่นแตอยางใด ดังนั้นกรณี
ที่บริษัทมีทั้งสวนล้ํามูลคาหุน และ
สวนต่ํากวามูลคาหุนจึงสามารถนํา
มาหักกลบกันได แตตองมีการแก

ชื่อกฎหมาย

เรื่อง

ประเด็นปญหา

คําวินิจฉัย
มาหักกลบกันได แตตองมีการแก
ไขคําชี้แจงกรมทะเบียนการคาเรื่อง
กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการ
เงินที่อธิบายความหมายของราย
การยอในงบการเงินของบริษัท
มหาชนจํากัดในเรื่องดังกลาวกอน เพื่อ
ใหสอดคลองกับหลักการตาม
กฎหมาย
การลดทุนจดทะเบียนเปนไปตาม
ม.139 แหง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติมโดย
ม.8 แหง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ไดกําหนด
ในเรื่องการลดทุนวา บริษัทจะลด
ทุนใหเหลือต่ํากวาจํานวนหนึ่งในสี่
ของทุนทั้งหมดไมได เวนแตบริษัท
มีผลขาดทุนสะสมและไดมีการโอน
ทุนสํารองและเงินสํารองอื่นมาชดเชย
ผลขาดทุนสะสมแลวตาม ม.119
แตยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู
บริษัทสามารถลดทุนใหเหลือต่ํากวา
จํานวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดได
ดังนั้นบริษัทสามารถลดทุนจดทะเบียน
ใหทุนของบริษัทหรือมูลคาหุนที่ตราไว
ใกลเคียงกับมูลคาของกิจการตาม
ความเปนจริงไดโดยตองดําเนินการ
ตามขั้นตอนการลดทุนกรณีปกติ
ตาม ม.139 ว.หนึ่ง ทั้งนี้การลดทุน
ในแตละคราวจะลดใหเหลือต่ํากวา
จํานวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไมได

(4) 11
หมายเหตุ

(4) 12
ชื่อกฎหมาย
เรื่อง
ประเด็นปญหา
คําวินิจฉัย
หมายเหตุ
- พระราชบัญญัติ การแตงตั้ง
ศาลไดมีคําสั่งแตงตั้ง เมื่อศาลไดมีคําสั่งฟนฟูกิจการของ พณ 0803/3367
บริษัทมหาชนจํากัด กรรมการใหม ลูกหนี้ซึ่งเปนบริษัท ลูกหนี้ที่เปนบริษัทมหาชนจํากัดและ ลงวันที่ 26 ส.ค.46
พ.ศ.2535 มาตรา
มหาชนจํากัดเปนผู ไดมีคําสั่งแตงตั้งผูทําแผนแลว อํานาจ
83 และมาตรา 70
ทําแผน ลูกนี้ในฐานะผู หนาที่ในการจัดการกิจการทรัพยสิน
- พระราชบัญญัติ
ทําแผนมีหนาที่ตอง ของลูกหนี้และบรรดาสิทธิตาม
จัดประชุมผูถือหุน กฎหมายของผูถือหุนของลูกหนี้ ยก
ลมละลาย พ.ศ.2483
ในระหวางการจัดทํา เวนสิทธิไดรับเงินปนผลตกแกผูทํา
แกไขเพิ่มเติม โดย
แผนตาม ม.90/25 แหง พ.ร.บ. ลม
แผนหรือไม
พระราชบัญญัติลม
ละลาย พ.ศ.2483 แกไขเพิ่มเติม
ละลาย (ฉบับที่ 4
โดยพ.ร.บ. ลมละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
)พ.ศ.2541
มาตรา 90/25
2541เมื่อศาลไดมีคําสั่งแตงตัง้ ลูกหนี้
เปนผูทําแผน ลูกหนี้ในฐานะผูทํา
แผนจึงมีอํานาจหนาที่ในการจัดการ
กิจการและทรัพยสินรวมทั้งผูถือหุน
ของลูกหนี้ตามที่กฎหมายกําหนด
ทุกประการ ดังนั้นการจัดการกิจการ
และทรัพยสินในเรื่องที่ พ.ร.บ.บริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 บัญญัติ
ใหบริษัทตองกระทําการโดยที่ประชุม
ผูถือหุน ลูกหนี้ในฐานะผูทําแผนจึง
มีหนาที่ตองดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย
หากกรรมการของ
ลูกหนี้ในฐานะผูทํา
แผนไดลาออกจาก
ตําแหนงและจํานวน
กรรมการที่เหลืออยู
ไมครบองคประชุม
ลูกหนี้สามารถแตงตั้ง
กรรมการใหมแทน
ตําแหนงที่วางได
หรือไม

สําหรับกรณีที่กรรมการของลูกหนี้
ในฐานผูทําแผนลาออกจนกรรมการ
ที่เหลืออยูไมครบองคประชุมคณะ
กรรมการ กรรมการที่เหลืออยู
สามารถจัดใหมีการประชุมผูถือหุน
เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนง
ที่วางทั้งหมดไดตาม ม.83 และที่
ประชุมผูถือหุนของลูกหนี้ในฐานะผู
ทําแผนสามารถลงมติเลือกตั้ง
กรรมการไดตาม ม.70

ชื่อกฎหมาย
- พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ.2535 มาตรา
128
- พระราชบัญญัติ
ลมละลาย พ.ศ.2483
แกไขเพิ่มเติม โดย
พระราชบัญญัติลม
ละลาย (ฉบับที่ 4
)พ.ศ.2541
มาตรา 90/25

เรื่อง
การขอใหแตง
ตั้งผูตรวจสอบ
เพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบกิจ
การและฐานะ
ของบริษัท

ประเด็นปญหา
ผูถือหุนของบริษัท
มหาชนจํากัด จะรอง
ขอใหแตงตั้งผูตรวจ
สอบเพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบกิจการ
และฐานะของบริษัท
ตาม พ.ร.บ.บริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 ม.128 ภายหลัง
จากวันที่ศาลลมละลาย
กลางไดมีคําสั่งให
ฟนฟูกิจการของบริษัท
และแตงตั้งผูทําแผน
แลวไดหรือไม

(4) 13
คําวินิจฉัย
หมายเหตุ
ตามบทบั ญ ญั ติ ม.128 แห ง พณ 0803/742
พ.ร.บ.บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด พ.ศ. ลงวันที่ 9 ก.ย.46
2535 กําหนดใหผูถือหุนซึ่งมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ทํา
หนั งสือรองขอใหนายทะเบี ยนแต ง
ตั้งผูตรวจ สอบเพื่อดําเนินการตรวจ
สอบกิ จการและฐานะการเงิ น ของ
บริ ษั ท ได แต เ มื่ อ ศาลล ม ละลาย
กลางมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการและตั้ง
ผูทําแผนแลว
มีผลใหบรรดาสิทธิของผูถือหุน ยก
เวนสิทธิไดรับเงินปนผลตกแกผูทํา
แผนตาม ม.90/25 แห ง พ.ร.บ.ล ม
ละลาย พ.ศ.2483 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดย พ.ร.บ.ลมละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2541 ผูถือหุนของบริษัทจึงไมสามารถ
รองขอใหนายทะเบียนแตงตั้งผูตรวจ
สอบเพื่ อ ดํ า เนิ น การตรวจสอบกิ จ
การและฐานะการเงินของบริษัทได

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ.2535 มาตรา
66

เรื่อง
การใหกูยืมเงิน
แกบริษัทยอย
เพื่อซื้อหุนของ
บริษัทแม

ประเด็นปญหา
บริษัทแมซึ่งอยูใน
ระหวางการฟนฟูกิจ
การตาม พ.ร.บ.ลม
ละลาย พ.ศ. 2483
ไดประชุมผูบริหารแผน
และมีมติใหบริจาคหุน
ของบริษัทโดยมอบ
หมายใหบริษัทยอย
เปนผูซื้อหุนที่มีไว
เพื่อการบริจาค และ
ไดโอนเงินทดรองจาย
ใหบริษัทยอยเปนคา
ซื้อหุน การกระทําของ
บริษัทแมโดยผูบริหาร
แผนดังกลาวเปน
การกระทําที่ขัดตอ
ม.66 แหง
พ.ร.บ.บริษัท
มหาชนจํากัดหรือไม

(4) 14
คําวินิจฉัย
หมายเหตุ
กรณีที่บริษัทหนึ่งซึ่งเปนบริษัทยอย พณ 0803/3885
ของบริษัทมหาชนจํากัด (บริษัทแม) ลงวันที่ 2ต.ค.46
ซื้อและถือหุนของบริษัทแม ยังถือไม
ไดวาบริษัทแมเปนเจาของหุนของ
ตนเอง เพราะทั้งสองรายตางเปนนิติ
บุคคลแยกตางหากจากกัน แตหาก
บริษัทแมมีเจตนาใหบริษัทยอยซื้อ
หุนและถือหุนในฐานะตัวแทนของ
บริษัทแม ถือวาบริษัทแมเปนเจาของ
หุนของตนเองซึ่งเปนการฝาฝน ม.66
แหง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ.2535
สําหรับกรณีตามที่หารือพฤติการณ
ที่เกี่ยวของทั้งปวงเห็นไดชัดวา
บริษัทแมมีเจตนาจะใหบริษัทยอย
ซื้อหุนและถือหุนไวในฐานะตัวแทน
โดยการกระทําดังกลาวมิใชการซื้อ
หุนคืนตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ถือไดวาบริษัทแมเปนเจาของหุน
ของตนเอง เปนการกระทําที่ขัด
ตอม.66 แหง พ.ร.บ.บริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535

ชื่อกฎหมาย
เรื่อง
- พระราชบัญญัติ การสงคืนสวน
บริษัทมหาชนจํากัด ล้ํามูลคาหุน
พ.ศ.2535 มาตรา ใหแกผถู ือหุน
115 และมาตรา 139
- ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย
วาดวยหางหุนสวน
และบริษัท มาตรา
1200 มาตรา 1201
และมาตรา 1224

ประเด็นปญหา
บริษัทไมมีความจํา
เปนตองใชเงิน ใน
สวนล้ํามูลคาหุน
และไมมีภาระหนี้สิน
บริษัทจะคืนสวนล้ํามูล
คาหุนดังกลาวใหแก
ผูถือหุนไดหรือไม

คําวินิจฉัย
สิทธิของผูถือหุนที่จะไดรับสวน
แบงในทรัพยสินของบริษัทก็แตโดย
ไดรับเงินปนผล ซึ่งจายจากเงินกําไร
ของบริ ษั ท ตาม ป.พ.พ. ม.1200
และม .1201 และพ .ร.บ .บ ริ ษั ท
มหาชนจํ า กั ด พ.ศ.2535 ม.115
หรือไดรับคืนเงินทุนตามสวนที่ลด
ลงกรณี ที่ บริ ษั ทลดทุ นจดทะเบี ยน
และมี เงิ น ทุ น เหลื อ เพี ย งพอตาม
ป.พ.พ. ม.1224 และพ.ร.บ.บริษั ท
มหาชนจํ า กั ด พ.ศ.2535 ม.139
นอกจากนี้จะมีสิทธิไดรับตอเมื่อมี
การเลิกบริษัทและชําระบัญชีบริษัท
เสร็จสิ้นแลว
สําหรับเงินสวนล้ํามูลคาหุนเปน
เงินที่บริษัทไดมาจากการขายหุนใน
ราคาที่ สู ง กว า มู ล ค า ของหุ น ที่ จ ด
ทะเบียนไว ซึ่งไมใชเปนเงินทุนหรือ
ผลกําไรจากการดําเนินกิจการของ
บริษัท ดังนั้น เมื่อบริษัทยังไม เลิก
กัน เงินสวนล้ํามูลคาหุนดังกลาวจึง
ไมใชทรัพยสินที่ผูถือหุนจะพึงไดรับ
จากบริษัท

(4) 15
หมายเหตุ
- พณ 0803/0218
ลงวันที่ 15 มี.ค. 47
- พณ 0803/0178
ลงวันที่ 27 ก.พ. 47

ชื่อกฎหมาย
- พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ.2535 มาตรา 97
มาตรา 91 มาตรา
94 และมาตรา 92
- ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย
มาตรา 804

เรื่อง
กรรมการมอบ
อํ า น า จ ใ ห
บุ ค คลอื่ น เข า
ประชุมแทน

ประเด็นปญหา
ผูรับมอบอํานาจจาก
ก ร ร ม ก า ร ใ ห เข า
ประชุมแทนในบริษัท
สามารถออกเสียงลง
คะแนนได ห รื อ ไม
เพียงใด และกรรมการ
ผูมอบอํานาจนั้นตอง
รั บ ผิ ด ชอบร ว มกั บ
กรรมการบริ ษั ท ใน
มติ ค รั้ ง นั้ น หรื อ ไม
เพียงใด

(4) 16
คําวินิจฉัย
หมายเหตุ
ผู ที่ ไ ด รั บ แต งตั้ งเป น กรรมการ พณ 0803/0251
ของบริ ษั ท ย อ มเป น บุ ค คลที่ ได รับ ลงวันที่ 26 มี.ค.47
ความไววางใจจากบรรดาผู ถือ หุ น
ของบริ ษั ท โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความรู
ความสามารถ ความซื่อสัตยสุจริต
ซึ่ ง เป น คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตั ว ของ
บุคคลนั้น การเปนกรรมการจึงเปน
เรื่องเฉพาะตั วที่ ต อ งปฏิ บั ติ ห น าที่
ด วยตนเองไม ส ามารถมอบหมาย
ให บุ ค คลอื่ น กระทํ า การในฐานะ
กรรมการของบริษัทแทนตนได ดัง
นั้ น กรรมการบริษั ทมหาชนจํากัด
ไมสามารถมอบอํานาจใหบุคคลอื่น
เขาประชุมกรรมการและออกเสียง
ลงคะแนนได
ในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ
ความเกี่ยวพันระหวางกรรมการเปน
ไปตาม ป.พ.พ. ม.804 ทั้งนี้ตาม ม.97
แหงพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัดพ.ศ.
2535 ซึ่งกรรมการที่ ไม เขาประชุ ม
คณะกรรมการอาจตองรับผิดรวมกับ
คณะกรรมการในการดําเนินกิจการ
ของบริษัท ดังเชนที่กําหนดใน ม.91
และ ม.94 เวนแตเขาขอยกเวนตาม
ม.92 แห ง พ.ร.บ.บริ ษั ทมหาชน
จํากัด พ.ศ.2535

ชื่อกฎหมาย
- พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ.2535 มาตรา
70 มาตรา 71 มาตรา
74 และมาตรา 83
- พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.
2535 มาตรา 50

เรื่อง
การจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลง
กรรมการและ
อํานาจกรรมการ

ประเด็นปญหา
การที่นายทะเบียน
รับจดทะเบียนคําขอ
จดทะเบียนเปลี่ยน
แปลงกรรมการและ
อํานาจกรรมการ
โดยอาศัยมติของ
คณะกรรมการ เปน
การรับจดทะเบียนไว
โดยชอบดวย
กฎหมายหรือไม

คําวินิจฉัย
ในเรื่องการแตงตั้งกรรมการ
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด ม.70 ม.
71 ม.74 และ ม.83 กําหนดใหเปน
อํานาจของ
ที่ประชุมผูถือหุน เวนแตตําแหนง
กรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ
จึงมีอํานาจแตงตั้งกรรมการแทนได
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาเปนการแตงตัง้
กรรมการขึ้นใหม จึงเปนอํานาจของที่
ประชุมผูถือหุน
การที่บริษัทไดยื่นขอจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงกรรมการและอํานาจ
กรรมการโดยอาศัยมติคณะกรรมการ
และนายทะเบียนรับจดทะเบียนไว
จึงเปนการรับจดทะเบียนที่ไมถูกตอง
และไมชอบดวยกฎหมาย นายทะเบียน
ตองดําเนินการเพิกถอนการรับจด
ทะเบียน ตาม ม. 50 แหง พ.ร.บ.วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 และใหมีผลตั้งแตวันเพิก
ถอนการจดทะเบียนเปนตนไป

(4) 17
หมายเหตุ
- พณ 0803.04/
0093
- มติที่ประชุม
คณะกรรมการที่
ปรึกษากฎหมาย
ของกรม ครั้งที่
1/2548 เมื่อวัน
ที่ 20 ม.ค.48

(4) 18
ชื่อกฎหมาย
เรื่อง
ประเด็นปญหา
คําวินิจฉัย
หมายเหตุ
พระราชบัญญัติ
การลงคะแนน ในการประชุมวิสามัญ กรณีที่ในการลงคะแนนเสียงบาง พณ 0803.03/163
บริษัทมหาชนจํากัด เสี ย งใน ก าร ผูถือหุนของบริษัท วาระที่ผูเขารวมประชุมบางรายออก ลงวันที่ 8 ก.พ.48
พ.ศ.2535
ประชุมผูถือหุน มหาชนจํากัด มีบาง จากที่ประชุม ถือวาผูเขารวมประชุม
รายนั้นไมไดเขารวมประชุมในวาระ
วาระที่ตองไดรับ
คะแนนเสียงไมนอย นั้น
กวา 3 ใน 4 ของผูมี
สิทธิลงคะแนนเสียง
หากมีผูเขารวมประชุม
รายใดออกจากที่
ประชุมไป ถือเปนการ
งดออกเสียงใชหรือไม
หากผูถือหุนราย
หนึ่งมีคะแนนเสียง
1,000,000 หุน
การลงคะแนนเสียง
ในวาระหนึ่ง แบง
ออกเปน เห็นดวย
700,000 หุน ไม
เห็นดวย 200,000
หุน เสียงที่ขาดหาย
ไป 100,000 หุน
จะนับคะแนนเสียง
อยางไร

กรณีที่ผูถือหุนมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน แตลงคะแนน
ไมครบตามจํานวนหุนที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมด กรณีนี้คะแนนเสียง
สวนที่ขาดไปถือเปนการงดออก
เสียง

ชื่อกฎหมาย
เรื่อง
พระราชบัญญัติ
การนับองค
บริษัทมหาชนจํากัด ประชุม
พ.ศ.2535 มาตรา
103

ประเด็นปญหา
คําวินิจฉัย
การนับจํานวนผูเขารวมประชุม
การนับองคประชุม
ตาม พ.ร.บ.บริษัท จะตองนับตามจํานวนผูถือหุนที่ได
มหาชนจํากัด พ.ศ. มอบฉันทะทุกคน
2535 ม.103 ใน
กรณีผูรับมอบฉันทะ
1 คน รับมอบฉันทะ
จากผูถือหุนหลายๆ
คน จะนับจํานวนผู
เขารวมประชุมเปน 1
คน หรือนับตาม
จํานวนผูมอบฉันทะ

(4) 19
หมายเหตุ
พณ 0803.03/186
ลงวันที่ 15 ก.พ.48

ชื่อกฎหมาย
เรื่อง
- พระราชบัญญัติ การจดทะเบียน
บริษัทมหาชนจํากัด กรรมการและ
พ.ศ.2535
อํานาจกรรมการ
- พระราชบัญญัติ
ลมละลาย พ.ศ.2483
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2543 มาตรา 90/74
และมาตรา 24

ประเด็นปญหา
1. นายทะเบียนตอง
เพิกถอนการรับจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลง
กรรมการและอํานาจ
กรรมการ ซึ่งรับจด
ทะเบียนในระหวางที่
ศาลลมละลายกลาง
มีคําสั่งพิทักษทรัพย
ชั่วคราวหรือไม

คําวินิจฉัย
1. เมื่อบริษัทไดถูกศาลลมละลาย
กลางมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการและผู
บริหารแผนไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
กรรมการและอํานาจกรรมการเปน
ชุดใหม ตอมาศาลฎีกาไดมีคําพิพากษา
ไมเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการของ
บริษัท อํานาจหนาที่ในการจัดการ
กิจการของบริษัท จึงกลับเปนของ
กรรมการชุดเดิมตาม ม.90/74 แหง
พ.ร.บ.ลมละลายฯ เมื่อกรรมการ
ชุดเดิมไดยื่นคําขอจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงกรรมการและอํานาจ
กรรมการเปนกรรมการผูมีอํานาจ
เดิมในวันที่ศาลลมละลายกลางมีคํา
สั่งฟนฟูกิจการและนายทะเบียนได
รับจดทะเบียนตามคําขอการจด
ทะเบียนดังกลาวเปนการเปลี่ยน แปลง
กรรมการจากกรรมการชุดใหมเปน
กรรมการชุดเดิมตาม ม.90/74 และ
ม.24 แหง พ.ร.บ.ลมละลายฯ ซึ่งเปน
การปฏิบัติตามกฎหมาย แมวาขณะที่
นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทจะ
ถูกพิทักษทรัพยชั่วคราว ก็ถือไดวา
นายทะเบียนจดทะเบียนโดยชอบ
ดวยกฎหมายแลว จึงไมตองเพิก
ถอนการจดทะเบียน

2. นายทะเบียนจะรับ
จดทะเบียนเปลี่ยน
แปลงกรรมการและ
อํานาจกรรมการตาม
มติที่ประชุมคณะ
กรรมการในขณะที่
บริษัทถูกศาลลมละลาย
กลางพิทักษทรัพย
แลวไดหรือไม

2. บทบัญญัติ ม.24 แหง พ.ร.บ.
ลมละลายฯ ไดกําหนดวา “เมื่อศาล
สั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้แลว
การจัดการใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน
หรือกิจการของลูกหนี้จะกระทําได
ก็ตอเมื่อกระทําตามคําสั่งหรือความ
เห็นชอบของศาล เจาพนักงานพิทักษ
ทรัพย ผูจัดการทรัพย หรือที่ประชุม
เจาหนี้” เมื่อบริษัทถูกศาลลมละลาย
กลางพิทักษทรัพยแลว บริษัทยอม

(4) 20
หมายเหตุ
- พณ 0803.01/
298
- มติที่ประชุม
คณะกรรมการที่
ปรึกษากฎหมาย
ของกรม ครั้งที่
2/2548 เมื่อวัน
ที่ 10 มี.ค.48

ชื่อกฎหมาย

เรื่อง

ประเด็นปญหา

คําวินิจฉัย
กลางพิทักษทรัพยแลว บริษัทยอม
ไมสามารถอาศัยมติที่ประชุมคณะ
กรรมการมาขอจดทะเบียนเปลี่ยน
แปลงกรรมการและอํานาจกรรมการ
ได นายทะเบียนจึงไมสามารถรับจด
ทะเบียนได

(4) 21
หมายเหตุ

ชื่อกฎหมาย
- พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ.2535 มาตรา 97
- ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย
วาดวยเรื่องตัวการ
ตัวแทน มาตรา 816

เรื่อง
ขอบังคับของ
บริษัทมหาชน
จํากัด กรณีการ
จายคาชดเชย
ความรับผิด
ของกรรมการ

ประเด็นปญหา
บริษัทสามารถกําหนด
ขอบังคับใหกรรรม
การของบริษัทมีสิทธิ
ไดรับคาชดเชยความ
เสียหายอันเกิดจาก
การปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงกรรมการ
ภายใตขอบอํานาจ
ของตน และคาใชจาย
อันเกิดจากการสูคดี
ไดหรือไม

(4) 22
คําวินิจฉัย
หมายเหตุ
การปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการ พณ 0803.03/319
ของบริษัทภายใตขอบอํานาจแหงตน ลงวันที่ 25 มี.ค.48
หากเกิดความเสียหายอยางหนึ่ง
อยางใดหรือมีคาใชจายจําเปนตาม
สมควรอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่
นั้นซึ่งกรรมการในฐานะตัวแทนของ
บริษัทไดออกเงินทดรองหรือออก
เงินคาใชจายไปกอน กรรมการยอม
มีสิทธิจะเรียกเอาเงินชดใชจากบริษัท
ในฐานะตัวการไดตาม ม.816 แหง
ป.พ.พ. ประกอบ ม. 97 แหง
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 ดังนั้น ในประเด็นตามขอ
หารือบริษัทจึงสามารถกําหนดไวใน
ขอบังคับได

ชื่อกฎหมาย
เรื่อง
- พระราชบัญญัติ ทุนสํารองตาม
บริษัทมหาชนจํากัด กฎหมาย
พ.ศ.2535 มาตรา 116
- ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย
วาดวยหางหุนสวน
และบริษัท มาตรา
1202

ประเด็นปญหา
บริษัทมหาชนจํากัด
ไมมีการจายเงิน
ปนผล แตมีกําไร
บริษัทตองจัดสรร
ทุนสํารองตาม
กฎหมายตาม
ม. 116 หรือไม

คําวินิจฉัย
บริษัทมหาชนจํากัดตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปน
ทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาด
ทุนสะสม (ถามี) จนกวาทุนสํารอง
จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10
ของทุนจดทะเบียน แมบริษัทมิไดมี
การจายเงินปนผล ทั้งนี้
ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 ม.116

บริษัทจํากัดแปรสภาพ
เปนบริษัทมหาชน
จํากัด เมื่อวันที่ 3
มีนาคม 2548
บริษัทมีการประชุม
สามัญประจําปเดือน
เมษายน 2548
บริษัทตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําป
สวนหนึ่งไวเปนทุน
สํารองตามกฎหมาย
หรือไม แมบริษัทไม
จายเงินปนผล

กรณีที่เปนการจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําป 2547 (รอบปบัญชี 1
ม.ค.-31 ธ.ค.47) หากบริษัทไมมี
การจายเงินปนผล บริษัทไมตองจัด
สรรกําไรไวเปนทุนสํารอง ทั้งนี้
ตาม ป.พ.พ. ม.1202 เนื่องจาก
ขณะนั้นบริษัทยังคงมีฐานะเปน
บริษัทจํากัด ตามป.พ.พ.

(4) 23
หมายเหตุ
พณ 0803.03/484
ลงวันที่ 12 พ.ค.48

ชื่อกฎหมาย
เรื่อง
พระราชบัญญัติ
ขอขยายเวลา
บริษัทมหาชนจํากัด การนําสงงบ
พ.ศ.2535 มาตรา การเงิน
112 และมาตรา 98

(4) 24
ประเด็นปญหา
คําวินิจฉัย
หมายเหตุ
เมื่อพิจารณาถึงมูลเหตุที่เกิดขึ้น พณ 0803/1854
บริษัทขอขยายเวลา
แลว เห็นไดวาบริษัทไดจัดทํางบการ ลงวันที่ 21 มิ.ย.48
การสงงบการเงิน
เงินและยื่นตอ ก.ล.ต. แลว แต ก.ล.ต.
ออกไป เนื่องจาก
สั่งใหบริษัทแกไขงบการเงิน และจัด
สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลัก ใหมีผูสอบบัญชีเปนกรณีพิเศษ ซึ่ง
เปนกรณีที่เกิดจากเหตุภายนอกที่
ทรัพยและตลาด
บริษัทไมสามารถควบคุมได เห็นวา
หลักทรัพย
(ก.ล.ต.) ไดมีคําสั่ง มีเหตุผลอันสมควรไดรับการพิจารณา
ใหบริษัทแกไขงบ
ขยายระยะเวลาให
การเงินและจัดใหมี
อนึ่ง ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน
ผูสอบบัญชีเปนกรณี จํากัด พ.ศ.2535 ม.112 ประกอบ
พิเศษ (Special
ม.98 บริษัทมีหนาที่นํางบการเงิน
audit) บริษัทจะขอ เสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขยายระยะเวลาได ในการประชุมสามัญประจําปภายใน
หรือไม
สี่เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบป
บัญชีบริษัท ซึ่งการไมนํางบการเงิน
เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา
อนุมัติภายในกําหนดเวลาดังกลาว
กรมพัฒนาธุรกิจการคาไมมีอํานาจ
ขยายระยะเวลาใหแตอยางใด

ชื่อกฎหมาย
เรื่อง
- พระราชบัญญัติ หลักเกณฑ วิธี
บริษัทมหาชนจํากัด การตัดหุนที่
พ.ศ.2535
ซื้อคืน
- กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการวาดวย
การซื้อหุนคืน การ
จําหนายหุนที่ซื้อ
คืน และการตัดหุน
ที่ซื้อคืนของบริษัท
พ.ศ.2544

ประเด็นปญหา
บริษัทไดซื้อหุนคืน
เพื่อบริหารทางการ
เงินแตยังไมได
จําหนายหุนที่ซื้อคืน
บริษัทจะดําเนินการ
ตัดหุนที่ซื้อคืน โดย
ลดทุนชําระแลว ณ
ปจจุบัน โดยไมรอให
ครบกําหนดระยะ
เวลาที่ตองจําหนาย
หุนที่ซื้อคืนใหหมด
ภายใน 3 ป ไดหรือไม

(4) 25
คําวินิจฉัย
หมายเหตุ
ในการซื้อหุนคืนบริษัทตอง
พณ 0803/2142
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ลงวันที่ 14 ก.ค.48
กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการ
ชื่อหุนคืน การจําหนายหุนที่ซื้อคืน
และการตัดหุนที่ซื้อคืนของบริษัท
พ.ศ.2544 คือตองจําหนายหุนที่
ซื้อคืนใหหมดภายในระยะเวลาที่
กําหนดไวในโครงการซื้อหุนคืน
หากพนกําหนดเวลาที่ตองจําหนาย
หุนซื้อคืนใหหมดแลว บริษัทจําหนาย
ไมหมดหรือไมจําหนาย ใหบริษัท
ลดทุนโดยตัดหุนที่ซื้อคืน ดังนั้น
บริษัทยังไมสามารถตัดหุนที่ซื้อคืน
ไดในขณะนี้

ชื่อกฎหมาย
- พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ.2535 มาตรา
98 มาตรา 112
และมาตรา 127
- พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ.2543
มาตรา 11
- พระราชบัญญัติ
ลมละลาย พ.ศ.2483
แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติลม
ละลาย (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2541 มาตรา
90/24 และมาตรา
90/25

เรื่อง
การจัดประชุม
สามัญผูถือหุน
ประจําปและ
จัดสงงบการ
เงินของบริษัท
ที่ศาลไดมีคํา
สั่งใหฟนฟูกิจ
การ

ประเด็นปญหา
บริษัทที่ศาลไดมีคํา
สั่งใหฟนฟูกิจการ
ตองจัดใหมีการ
ประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําปหรือไม
หากไมตองจัดใหมี
การประชุมประจําป
งบการเงินที่จัดทําและ
รับรองโดยผูสอบบัญชี
นั้น บริษัทตองจัดสง
ใหแกกระทรวงพาณิชย
หรือไมประการใดและ
ผูใดเปนผูรับรองงบ
การเงิน

(4) 26
คําวินิจฉัย
หมายเหตุ
ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พณ 0803.03/849
พ.ศ.2535 ม.98 ม.112 และ ม.127 ลงวันที่ 24 ส.ค.48
ประกอบ พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543
ม.11 กําหนดใหบริษัทมหาชนจํากัด
มีหนาที่ที่จะตองเสนองบการเงินตอ
ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น สามั ญ ประจํ า ป
เพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน 4 เดือน
นั บ แต วั น สิ้ น สุ ด ของรอบป บั ญ ชี
และมี หน าที่ นํ าส งงบการเงินต อนาย
ทะเบี ยนสํ า นั ก งานกลางบั ญ ชี ห รื อ
สํานักงานบัญชีประจําทองที่ภายใน
1 เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน
อนุมัติ แตเนื่องจากพ.ร.บ.ลมละลาย
พ .ศ .2483 แ ก ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม
โดยพ.ร.บ.ล ม ละลาย (ฉบั บ ที่ 4)
พ .ศ .2541 ม าต รา 90/24 แ ล ะ
มาตรา 90/25 กําหนดวา เมื่อศาล
มีคําสั่งตั้งผูทําแผนแลว ใหอํานาจ
หน า ที่ ใ นการจั ด การกิ จการและ
ทรัพยสินของลูกหนี้ และบรรดาสิทธิ
ตามกฎหมายของผูถือหุนของลูกหนี้
ตกแกผูทําแผน ยกเวนสิทธิในการ
รับเงินปนผล บริษัทจึงไมตองจัดให
มีการประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา
งบการเงิน แตบริษัทยังมีหนาที่ตอง
นํ าส งงบการเงิ น ต อ นายทะเบี ย น
สํานักงานกลางบัญชีหรือสํานักงาน
บัญชีประจําทองที่ตอไป

(4) 27
ชื่อกฎหมาย
เรื่อง
ประเด็นปญหา
คําวินิจฉัย
หมายเหตุ
พระราชบัญญัติ
การจายเงิน บริษัทมีกําไรสะสม
ตามมาตรา 115 แหงพ.ร.บ.บริษัท พณ 0803.03/857
บริษัทมหาชนจํากัด ปนผลระหวาง และมีสวนเกินทุน
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 วรรคสาม ลงวันที่ 25 ส.ค.48
พ.ศ.2535 มาตรา กาล
ของเงินลงทุนใน
กําหนดวา “เมื่อขอบังคับของบริษัท
115
บริษัทยอย ซึ่งเกิด กําหนดใหทําได คณะกรรมการอาจ
จากการซื้อเงินลงทุน จายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผู
ในบริษัทยอยเพิ่มเติม ถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวา
ในราคาที่สูงกวามูล บริษัทมีกําไรพอสมควรที่จะทําเชน
คาตามบัญชีของ
นั้น ฯลฯ
บริษัทยอย และมีผล
หากผลประกอบการของบริษัท
ตางจากการแปลง
ซึ่งปรากฏตามงบการเงินที่ผูสอบ
คางบการเงินของ
บัญชีไดสอบทานแลว และเปนงบ
บริษัทยอยที่ดําเนิน การเงินที่ครบถวนถูกตองตามหลัก
การอยูตางประเทศ การบัญชี รวมทั้งไดดําเนินการใดๆ
บริษัทจะสามารถนํา ที่จําเปนกับกําไรตามกฎหมายและ
กําไรสะสมมาจาย
หลักการบัญชีเชนเดียวกับกรณีการ
เงินปนผลระหวาง จายเงินปนผลประจําป เชน การจัดสรร
กาลใหกับผูถือหุน กําไรไวเปนทุนสํารองแลวถือไดวา
ตามมาตรา 115 ได บริษัทมีกําไร คณะกรรมการก็สามารถ
หรือไม
นํากําไรนั้นจายเงินปนผลระหวาง
กาลใหแกผูถือหุนได

ชื่อกฎหมาย
- พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ.2535
- กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการวาดวย
การซื้อหุนคืน การ
จําหนายหุนที่ซื้อ
คืน และการตัดหุน
ที่ซื้อคืนของบริษัท
พ.ศ.2544 ขอ 12

เรื่อง
การเพิ่มทุน
โดยยังจําหนาย
หุนที่ซื้อหุน
คืนไมหมด

ประเด็นปญหา
บริษัทที่ซื้อหุนคืน
และยังจําหนายหุน
ที่ซื้อคืนไมหมด
สามารถจําหนายหุน
เพิ่มทุนไดหรือไม

คําวินิจฉัย
โครงการเสนอขายหุนใหแก
กรรมการและพนักงานของบริษัท
แมบริษัทจะไมมีเจตนารมณในการ
ระดมทุนโดยตรงและมีสัดสวนนอย
เมื่อเทียบกับทุนของบริษัท แตกรณี
ดังกลาวเปนการเพิ่มทุนซึ่งตอง
ปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดและ
ไมสามารถดําเนินการไปพรอมกับ
โครงการซื้อหุนคืนได เนื่องจากบริษัท
ที่อยูในระหวางการดําเนินการตาม
โครงการซื้อหุนคืนและยังจําหนาย
หุนที่ซื้อคืนไมหมด การจําหนายหุน
เพิ่มทุนตองอยูภายใตขอบังคับของ
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการวาดวยการซื้อหุนคืน การ
จําหนายหุนที่ซื้อคืน และการตัดหุน
ที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ.2544 ขอ 12
ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองจําหนายหุน
ที่ซื้อคืนใหเสร็จสิ้นกอนที่จะมีการ
จําหนายหุนใหม ดังนั้นหากบริษัท
จําหนายหุนที่ซื้อคืนไมหมด บริษัท
ยอมไมสามารถเสนอขายหุนใหมได

(4) 28
หมายเหตุ
พณ 0803/3117
ลงวันที่ 6 ต.ค. 48

ชื่อกฎหมาย
เรื่อง
- พระราชบัญญัติ แบบพิมพ
บริษัทมหาชนจํากัด หนังสือมอบ
พ.ศ.2535 มาตรา 34 ฉันทะ
- ประกาศกรม
ทะเบียนการคา
เรื่อง กําหนดแบบ
หนังสือมอบฉันทะ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2545

(4) 29
ประเด็นปญหา
คําวินิจฉัย
หมายเหตุ
หนังสือมอบฉันทะ
ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พณ 0803.03/3640
แบบ ก. ตามประกาศ พ.ศ.2535 ม.34 วรรคสองกําหนด ลงวันที่ 25 พ.ย.48
กรมทะเบียนการคา ใหหนังสือมอบฉันทะตองทําตาม
เรื่องกําหนดแบบ
แบบที่นายทะเบียนกําหนด ดังนั้น
หนังสือมอบฉันทะ การแกไขเพิ่มเติมแบบหนังสือมอบ
ฉันทะดังกลาว จึงไมสามารถกระทําได
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2545 สามารถแกไข
เพิ่มเติมไดหรือไม

ชื่อกฎหมาย
เรื่อง
พระราชบัญญัติ
การเสนอขาย
บริษัทมหาชนจํากัด หุนต่ํากวา
พ.ศ.2535 มาตรา 52 มูลคาที่ตราไว
ของหุน

ประเด็นปญหา
บริษัทไดดําเนินการ
มาไมนอยกวาหนึ่งป
และมีผลประกอบ
การขาดทุน ประสงค
จะทําการเพิ่มทุนโดย
การออกหุนสามัญ
ใหม หากที่ประชุม
ผูถือหุนของบริษัทมี
มติเห็นชอบใหเสนอ
ขายใหแกผูลงทุน
โดยเฉพาะเจาะจงใน
ราคาต่ํากวามูลคาหุน
ที่ตราไว และมีมติ
มอบหมายใหคณะ
กรรมการของบริษัท
และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการแตงตั้ง
เปนผูมีอํานาจกําหนด
อัตราสวนลดหรือ
ราคาที่จะเสนอขาย
หรือที่ประชุมผูถือหุน
กําหนดราคาเสนอขาย
ขั้นต่ําและมอบหมาย
ใหบุคคลดังกลาว
เปนผูกําหนดราคา
เสนอขายที่แนนอน
หรือมีมติใหกําหนด
อัตราสวนลดหรือ
ราคาเสนอขายดวย
วิธีการสํารวจความ
ตองการซื้อหลักทรัพย
(Book Building)
สามารถทําไดหรือไม

(4) 30
คําวินิจฉัย
หมายเหตุ
การเสนอขายหุนต่ํากวามูลคาหุน พณ 0803.03/1320
ที่จดทะเบียนเปนไปตามบทบัญญัติ ลงวันที่ 9 ธ.ค.48
ใน ม.52 แหง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน
จํ า กั ด พ .ศ.2535 ซึ่ ง กํ า หนดว า
บริษัทซึ่งดําเนินการมาแลวไมนอย
กวา 1 ป และมีการขาดทุนจะเสนอ
ขายหุนต่ํากวามูลคาหุนที่จดทะเบียน
ไวก็ได โดยตองไดรับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมผูถือหุน และกําหนด
อัตราสวนลดไวอยางแนนอน หากที่
ประชุมผูถือหุนมีมติมอบหมายให
คณะกรรมการของบริษัทและ/หรือ
บุคคลอื่นมีอํานาจกําหนดอัตราสวน
ลดหรื อ ราคาที่ จ ะเสนอขาย หรื อ
กําหนดราคาเสนอขายขั้นต่ําและให
บุค คลดังกล าวเป น ผู กําหนดราคา
เสนอขายที่ แ น น อน หรื อ มี ม ติ ใ ห
กําหนดอัตราสวนลดหรือราคาเสนอ
ขายโดยวิ ธี สํ ารวจความต องการซื้ อ
หลักทรัพย (Book Building) ซึ่งทั้ง
สามกรณี ดั งกลาวยอมไมมีผลเป น
การกําหนดอัตราสวนลดไวอยางแน
นอน จึ งไม เป น ไปตาม ม.52 แห ง
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535
ดังนั้น หากบริษัทไดดําเนินการโดย
วิธีดังกลาว ก็จําเปนที่จะตองเสนอ
ให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น กํ าหนดอั ต รา
สวนลดหรือราคาเสนอขายที่แนนอน
อีกครั้งกอนการเสนอขายหุน

(4) 31
ชื่อกฎหมาย
- พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา
105 วรรคสอง
- พระราชบัญญัติ
ลมละลาย พ.ศ. 2483
แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติลม
ละลาย (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2541 มาตรา
90/71

เรื่อง
การประชุม
ผู ถื อ หุ น ที่ นั ด
เรียกและจัดขึน้
โดยเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย

ประเด็นปญหา
การประชุ ม ผู ถื อ หุ น
ที่นัดเรียกและจัดขึ้น
โ ด ย เ จ า พ นั ก ง า น
พิทักษทรัพย ตาม
ม.90/71 แหง พ.ร.บ.
ลมละลาย พ.ศ. 2483
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบั ญ ญั ติ ลม
ละลาย (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2541 เพื่อให
มีการแตงตัง้ ผูบ ริหาร
ของลูกหนีท้ วี่ า งอยูน นั้
ที่ประชุมจะพิจารณา
เรือ่ งอืน่ นอกจากเรือ่ ง
ทีก่ าํ หนดไวในหนังสือ
นั ด ประชุ ม ตามที่ ผู
ถื อ หุ น ซึ่ ง มี หุ น นั บ
รวมกันไดไมนอ ยกวา
หนึง่ ในสามของจํานวน
หุ น ที่ จําหน า ยได ทั้ ง
หมด ไดใชสิทธิรอ ง
ขอตาม ม.105 ว.2
แหง พ.ร.บ.บริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 ไดหรือไม

คําวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลลมละลายกลางได
มี คําสั่ ง ให ย กเลิ ก การฟ น ฟู กิ จ การ
ของบริษัทลูกหนี้ แตไมมีผูบริหาร
ของลูกหนี้อยูในวันที่ศาลมีคําสั่งยก
เลิกการฟนฟูกิจการที่จะรับมอบกิจ
การและทรัพยสนิ และบริหารงานของ
ลูกหนีต้ อ ไปได เนือ่ งจากผูบ ริหารของ
ลูกหนี้ (กรรมการชุดเดิมทัง้ หมด) ได
ลาออกจากตําแหนงนั้น ม.90/71
แหงพ.ร.บ.ลมละลาย พ.ศ. 2483 ซึง่
แกไขเพิม่ เติมโดย พ.ร.บ.ลมละลาย
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 ไดบญั ญัตใิ ห
เจ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ ท รั พ ย เ รี ย ก
ประชุมผูถ อื หุน ของบริษทั ลูกหนีเ้ พือ่
ให ที่ ป ระชุ ม แต ง ตั้ ง ผู บ ริ ห ารของ
บริษทั เมือ่ ทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ไดมมี ติ
แตงตั้งกรรมการเสร็จเรียบรอยแลว
การประชุ ม ย อ มยุ ติ ล งไม ส ามารถ
พิจารณาเรือ่ งอืน่ ตอไปได สวนการที่
ม.90/71 ว.3 บัญญัติวา ในกรณีที่
ต อ งมี ก ารประชุ ม เพื่ อ ดําเนิ น การ
ตาม ว.2 ใหเจาพนักงานพิทกั ษทรัพย
เปนประธานในการประชุม และให
ถือวาเปนการประชุมตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น มีความหมายเพียงวา
การประชุมตาม ม.90/71 ว.3 เปน
การประชุมกรณีพเิ ศษทีใ่ หเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยทาํ หนาทีแ่ ทนผูบ ริหารของ
ลูกหนี้ เพือ่ ใหมกี ารแตงตัง้ ผูบ ริหารของ
ลูกหนีเ้ ทานัน้ ทีป่ ระชุมจะพิจารณาเรือ่ ง
อืน่ นอกจากทีก่ าํ หนดไวในหนังสือนัด
ประชุมตามที่ผูถือหุนไดใชสิทธิรอ ง
ขอ ตาม ม.105 ว.2 แหงพ.ร.บ.บริษทั
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ไมได

หมายเหตุ
- พณ 0803/2682
ลงวันที่ 31 ก.ค. 49
- บันทึกสํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎี ก า เรื่ อ ง
เสร็จที่ 491/2549

