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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหต
ประมวลกฎหมาย ขอยกเลิกทะเบียน แจงขอยกเลิกการจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพงและ ท่ี พณ 0805.04/

แพงและพาณิชย หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนจํากัด เน่ืองจาก พาณิชย ไดกําหนดเหตุเลิกไว 281 ลงวันที่
วาดวยหุนสวนและ ไมสามารถนําเอกสารหลักฐาน หลายกรณี ในกรณีของหาง หาก 20 กุมภาพันธ
บริษัท แสดงความยนยอมใหใชสถานท เลิกโดยความประสงคของผูเปน 2550

ท่ีเปนที่ตั้งของสํานักงานของ หุนสวนโดยหุนสวนทุกคนตกลง
หางฯ ไปแสดงตอกรมสรรพากร ใหเลิกหางจะตองดําเนินการ
เพ่ือขอเลขประจําตัวผูเสียภาษี ตามขั้นตอนที่กําหนดไวใน
และจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ได หากหางฯ ประสงคจะประกอบ

ธุรกิจตอไป เม่ือหาสถานที่ตั้ง 
สํานักงานแหงใหญได ก็ไมจําเปน
ตองจดทะเบียนเลิกหางฯ  เพียง
แตยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญก็สามารถ
ดําเนินธุรกิจไดตอไป
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหต
 - การเปลี่ยนชื่อภาษา การเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ การเปลี่ยนแปลงชื่อภาษาอังกฤษ ท่ี พณ 0805.04/

อังกฤษของบริษัท ของบร  จําเปนตองเรียก ของบริษัทที่ระบุในหนังสือ 810 ลงวันที่
ประชุมผูถือหุนเพ่ือขอมติพิเศษ บริคณหสนธิ ขอ 1 ไมตองมีการ 22 กุมภาพันธ
ในการแกไขหนังสือบริคณห- ลงมติพิเศษเพ่ือแกไขเพ่ิมเติม 2550
สนธิ ขอ 1 ในเรื่องชื่อภาษา หนังสือบริคณหสนธิรายการ
อังกฤษของบริษัทหรือไม ดังกลาวเพราะชื่อภาษาตางประเทศ

ไมถือวาเปนชื่อจดทะเบียน  แต
หากบริษัทประสงคจะใหการ
เปล่ียนชื่อดังกลาวมีผลบังคับใช
ตอสาธารณะชน สามารถดําเนิน-
การไดโดยทําหนังสือแจงนาย
ทะเบียนเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง
ชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท หรือ
จะยื่นคําขอจดทะเบียนรายการ
อยางอื่นซ่ึงเห็นสมควรจะให
ประชาชนทราบก็ได
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหต
1. ประมวลกฎหมาย ขอหารือการจด กรณีผูสอบบัญชีเคยเปนผูชําระ การจดทะเบียนเสร็จการชําระ ท่ี พณ 0805.05

แพงและพาณิชย ทะเบียนเสร็จการ บัญชีของนิติบุคคล  สามารถ บัญชี กรณีผูสอบบัญชีเคยเปน (1)/345 
มาตรา 1208 ชําระบัญชีกรณี จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี ผูชําระบัญชีของนิติบุคคลน้ัน ลงวันที่  28
2. คําพิพากษาฎีกา ผูสอบบัญชีเคยเปน ไดหรือไม หากขอเท็จจริงในขณะที่ไดรับ กมภาพันธ 
ท่ี 1091/2524 ผูชําระบัญชีของ การแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชี 2550

นิติบุคคล บุคคลน้ันไดพนจากตําแหนง
ผูชําระบัญชีของนิติบุคคลน้ันแลว 
ก็ไมขัดตอกฎหมายแตประการใด
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหต
ประมวลกฎหมาย การจดทะเบียน กรณีกรรมการผูมีอํานาจและ ทรัพยมรดกซึ่งเปนหุนในบริษัท ท่ี พณ 0805.05

แพงและพาณิชย แกไขกรรมการและ เปนผูถือหุนถึงแกกรรม ไดทํา ของเจามรดกซึ่งเปนหุนในบริษัท (1)/408
วาดวยมรดก อํานาจกรรมการ พินัยกรรมไวแตพินัยกรรม ของเจามรดกผูตายท่ีผูตายไดทํา ลงวนท 13

บริษัท ดงกลาวยงม ญหาขอโตแยง พ ยกรรมไว แตพินัยกรรม มี.ค.-50
เกี่ยวกับมรดก  ซ่ึงคดียังไมมี ดังกลาวยังมีปญหาขอโตแยง
ขอยุติ บริษัทสามารถนํามติท่ี เกี่ยวกับการตั้งผูจัดการมรดก
ประชุมมาขอจดทะเบียนแกไข  และการจัดการมรดก ซ่ึงทายาท
กรรมการและอํานาจกรรมการ นําคดีข้ึนสูศาลและอยูในระหวาง
ไดหรือไม การพิจารณาของศาลที่ยังไมมี

ขอยุติ   กรณีท่ีบริษัทมีการจัด
ประชุมและนํามติของที่ประชุม
ดังกลาวมาขอจดทะเบียน
นายทะเบียนจึงยังไมอาจที่จะรับ
จดทะเบียนใหได
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหต
ประมวลกฎหมาย สิทธิในการถือหุน 1. ผูจัดการมรดกมีสิทธิรองขอ 1. ผูจัดการมรดกสามารถใชสิทธิ ท่ี พณ 0805.04/

แพงและพาณิชย ของผูจัดการมรดก ใหคณะกรรมการของบริษัท ในหนของเจามรดก  รองขอให 554 ลงวันที่ 2
มาตรา  1132, จํากัด เรียกประชุมวิสามัญ กรรมการเรียกประชุมวิสามัญ เมษายน 2550
1173 และมาตรา  ผูถือหุนไดหรือไม  ถาคณะ- ผูถือหุนไดตามประมวลกฎหมาย
1174 วรรคสอง กรรมการไมเรียกประชุม  แพงและพาณิชย มาตรา 1173

ผูจัดการมรดกจะตองดําเนินการ ถากรรมการไมเรียกประชุม
อยางไร  จะเปนผูเรียกประชุม ภายในสามสิบวนนับแตวันยื่นคํา
เองไดหรือไม รองขอ  ผูจัดการมรดกจะใชสิทธิ

ในหุนมรดก เรียกประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนตาม มาตรา 1174 
วรรคสองได  จะตองเปนกรณี
ท่ีมีเหตุอันจําเปนเพ่ือปกปอง
ผลประโยชนของทายาท และตอง
เปนการปฏิบัติตามกฎหมายโดย
สุจริต

2. จะทําอยางไรถาบริษัทไม 2. กรณีท่ีบริษัทไมดําเนินการ
ดําเนินการลงทะเบียนรับ ลงทะเบยนรบผ ดการมรดก
ผูจัดการมรดกเปนผูถือหุน เปนผ อหุนตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 1132 ผูจัดการมรดก
สามารถรองขอใหศาลมีคําส่ัง
ใหบริษัทปฏิบัติตามคํารองขอได
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหต
ประมวลกฎหมาย สถานที่ตั้งของ ในการจดทะเบียนนิติบุคคล การระบุสถานที่ตั้งของนิติบุคคล ท่ี พณ 0805.04/

แพงและพาณิชย นิติบุคคล การระบุสถานที่ตั้งสํานักงาน ในการจดทะเบียนนิติบุคคล เปน 614 ลงวันที่ 10
มาตรา  1148 นิติบุคคลจะตองเปนเจาของ ไปตามบทบัญญัติมาตรา 1148 เมษายน 2550

กรรมสิทธ์ิในสถานที่ตั้งน้ัน ซงบญญ ิไวเฉพาะในสวนของ
หรือไม และเปนไปตาม บริษัทจํากัดวา บริษัทจํากัดตองมี
กฎหมายใด สํานักงานบอกทะเบียนไวแหงหน่ึง

ซ่ึงธุรการติดตอและคําบอกกลาว
ท้ังปวงจะสงถึงบริษัทได ณ ท่ีน้ัน
ท้ังน้ี บทบัญญตัิมาตราดังกลาว
มิไดมีขอกําหนดวาบริษัทจํากัด
จะตองเปนเจาของกรรมสิทธ์ิใน
สถานที่ตั้งน้ัน  จึงอาจจะไดมาซ่ึง
สิทธิในการใชเปนสถานที่ตั้ง
สํานักงานของบริษัทโดยการเชา
หรือไดรับความยินยอมจากเจา
ของกรรมสิทธ์ิก็ได
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ
ประมวลกฎหมาย การจดทะเบียน การจดทะเบียนเปล่ียน การประชุมผูถือหุนเพื่อมีมติให ท่ี พณ 0805.05(1)
แพงและพาณิชย เปล่ียนแปลงกรรมการ แปลงกรรมการและ แกไขเปล่ียนแปลงกรรมการ /624 ลงวันท่ี 9
มาตรา 1172, และอํานาจกรรมการ อํานาจกรรมการ เม่ือ และอานาจกรรมการ เม่ือไดนัด พฤษภาคม 2550
1175 และ 1178 มีผูมีสวนไดเสียย่ืน เรยกและไดประชุมกันรวมทั้งได
ระเบียบสํานักงาน หนังสือคัดคานการ ลงมติถูกตองตามประมวล
ทะเบียนหุนสวน จดทะเบียนตอนาย กฎหมายแพงและพาณิชยและ
บริษัทฯขอ 74(2), ทะเบียนแลว ขอบงคบของบริษัทและย่ืนคําขอ
ขอ 75 นายทะเบียนสามารถ และเอกสารประกอบครบถวน

รับคําขอนั้นไปพิจารณา ถูกตองตามระเบียบสํานักงาน
รับจดทะเบียนได ทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางฯ
หรือไม พ.ศ. 2549 แลว แมจะมีการ

คัดคานการจดทะเบียน แตคํา
คัดคานไมมีเหตุผลพอท่ีจะรับ
ฟงได และระหวางการพิจารณา
ไมปรากฏแกนายทะเบียนวาศาล
ไดมีคําส่ังหามมิใหนายทะเบียน
รับจดทะเบียนเปนการชั่วคราว
หรือมีคําส่ังอื่นใดในทํานอง
เดียวกัน นายทะเบียนพิจารณา
รับจดทะเบียนได
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ
ประมวลกฎหมาย คําขอจดทะเบียน 1. มติพิเศษของท่ีประชุมให 1. การเลิกบริษัทมีผลสมบูรณ ท่ี พณ 0805.05

แพงและพาณิชย เลิกและแตงตั้ง เลกบร ทมีผลตามกฎหมาย ตั้งแตวันท่ีบริษัทมีมติพิเศษให /1117 ลงวันท่ี

มาตรา 1236 ผูชําระบัญชีของ หรือไม เลิกบริษัท ตามประมวลกฎหมาย 18 มิถุนายน 

1251 และ1252 บริษัทเชียงใหม แพงและพาณิชย มาตรา 1236 2550

ระเบียบสํานักงาน ออคิด โฮเต็ล จํากัด ดงน  มต ประชมในเรองการ
ทะเบียนหุนสวน เลิกบริษัท จึงชอบดวยกฎหมาย
บริษัทกลางฯ
ขอ 80 2. การแตงตั้งผูชําระบัญชี 2. การแตงตั้งผูชําระบัญชีและ

และกําหนดอํานาจผูชําระ กําหนดอํานาจผูชําระบัญชี ตอง
บัญชีมิไดเปนไปตามประมวล เปนไปตามประมวลกฎหมาย
กฎหมายแพงและพาณิชย แพงและพาณิชย มาตรา 1251 
และระเบียบสํานักงานทะเบียน เวนแตจะมีขอบังคับกําหนดไว
หุนสวนบริษัทกลางฯ เปนอยางอื่น หรือมีมติเปน
นายทะเบียนจะรับจดทะเบียน เอกฉันทแตงตั้งใหผูอื่นนอกจาก
ไดหรือไม กรรมการเปนผูชําระบัญชีตาม

ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุน
สวนบริษัทกลางฯ ขอ 80 
กรณีดังกลาวท่ีประชุมมีมติแตง
ตั้งกรรมการเปนผูชําระบัญชี
ไมครบทุกคน และผูถือหุนไมได
เขาประชุมทุกคน จึงมีผลใหผู
ชําระบัญชีตองเปนไปตามมาตรา
1251 คือ กรรมการทุกคนตอง
เขาเปนผูชําระบัญชี และกําหนด
อํานาจผูชําระบัญชีใหเปนไปตาม
อํานาจกรรมการเดิมกอนเลิก
บริษัท ตามมาตรา 1252 
ดังนั้น คําขอจดทะเบียนของ
บริษัทหากไดแกไขใหมีผูชําระ
บัญชีซ่ึงเปนกรรมการของบริษัท
ครบท้ัง 8 คน ก็รับจดทะเบียนได



ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ
โดยไมตองประชุมใหม และหาก
ใหมีผูชําระบัญชี 5 คน ใหจัด
ประชุมเพื่อมีมติแกไขเปล่ียน
แปลงผูชําระบัญชีตอไป
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ
การจดทะเบียนแกไข การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม กรณ งกลาวถึงแมวาคูสัญญาได พณ 0805.05

เพิ่มเติมกรรมการ กรรมการและอํานาจกรรมการ ทําสัญญาประนีประนอมยอม (1)/1116

และอํานาจกรรมการ ของบริษัท ทิพยชาง จํากัด ความและศาลไดมีคําพิพากษา ลงวันท่ี 18

บริษัท ทิพยชาง จํากั กรณีทําสัญญาประนีประนอม ตามยอมใหยกเลิกสัญญาซ้ือขาย มิถุนายน 2550

ยอมความและศาลไดมีคํา ห  แตผลของการเลิกสัญญา
พิพากษาตามยอมใหยกเลิก ดงกลาวยอมไมกระทบถึงการ
สัญญาซ้ือขายหุนและคูกรณี โอนหุนซ่ึงเกิดขึ้นหลังจากท่ีสัญญา
มิไดติดใจรองขอใหเพิกถอน ซ้ือขายหุนมีผลใชบังคับและเปน
มติท่ีประชุมผูถือหุน จะมีผล การโอนหุนท่ีไดกระทําโดยถูก
ตอการพิจารณาคําขอดังกลาว ตอง คือมีการทําสัญญาโอนหุน
หรือไม มีการจดแจงการโอนลงในสมุด

ทะเบียนผูถือหุน และสงสําเนา
บัญชีรายชื่อผูถือหุนมายังสํานัก
งานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัด
ลําปาง เพื่อเปนหลักฐานทาง
ทะเบียน จึงถือไดวาผูซ้ือหรือผู
รับโอนไดเขาเปนผูถือหุนแทนที่
ผูขายหรือผูโอนโดยชอบแลว 
เม่ือผูขายหรือผูโอนซ่ึงหมดสภาพ
การเปนผูถือหุนไดเรียกและจัด
ประชุมวิสามัญผูถือหุน อีกท้ังยัง
รวมลงมติในท่ีประชุมดวย การ
ประชุมดังกลาวจึงเปนการประชุม
ท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ดังนั้น
คําขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม
กรรมการและอํานาจ โดยอาศัย
การประชุมและมติท่ีประชุมท่ีไม
ชอบดวยกฎหมายจึงไมอาจรับ
จดทะเบียนได 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉยั หมายเหต
ระเบียบสํานักงาน ขอหารือการจด บริษัท แอลเอสไอ(ไทย)จํากัด การเปล่ียนแปลงชื่อภาษาอังกฤษ ท่ี พณ 0805.04

ทะเบียนหุนสวน ทะเบียนรายการ ไดจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม ของบร ทใหสอดคลองตรงกับ /1319 ลงวันท่ี

บริษัทฯขอ 38 อยางอื่นซ่ึงเห็น หนงสอบริคณหสนธิ ขอ 1 รายการจดทะเบียนเปล่ียนแปลง 6 กรกฎาคม 

วรรคสอง สมควรใหประชาชน วาดวยชื่อของบริษัทจากเดิม ชอบร ัทในหนังสือบริคณหสนธิ 2550

ทราบ ชื่อวา "บริษัท อเกีย ซิสเต็มส ขอ 1 สามารถดําเนินการไดโดย
ไมโครอีเล็คทรอนิคส(ไทย) ทําเปนหนังสือแจงนายทะเบียน
จํากัด เปนชื่อใหมวา "บริษัท เกยวกบการเปล่ียนแปลงชื่อ
แอลเอสไอ (ไทย) จํากัด" ภาษาอังกฤษของบริษัท หรือจะ
ไปแลวเม่ือวันท่ี 2 เมษายน ย่ืนคําขอจดทะเบียนรายการ
2550 จึงขอหารือวาจะย่ืนจด อยางอื่นซ่ึงเห็นสมควรให
ทะเบียนรายการอื่น ซ่ึงเห็น ประชาชนทราบก็ได แตท้ังนี้ชื่อ
สมควรใหประชาชนทราบเกี่ยว ภาษาตางประเทศของบริษัท
กับชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท จะตองมีคําเรียกขานหรือ
ไดหรือไม ความหมายตรงกับชื่อภาษาไทย

ตามระเบียบสํานักงานทะเบียน
หุนสวนบริษัทฯขอ 38 ดวย
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉยั หมายเหต
ประมวลกฎหมาย ขอหารือเกี่ยวกับ ด ัตถา วงศนามสันต ในปจจุบันสํานักทะเบียนธุรกิจ ท่ี พณ 0805.04

แพงและพาณิชย ขอบังคับของ ไดขอหารือสํานักทะเบียนธุรกิจ ได การพิจารณาตีความใหมวา /1573 ลงวันท่ี

มาตรา 1158 บริษัทวาดวย เกี่ยวกับขอบังคับของบริษัท บร ทจากดไมสามารถกําหนด 9 สิงหาคม 

1159-1164 เรื่องการมอบ วาดวยเรื่องการมอบฉันทะให ขอบังคับใหกรรมการบริษัท 2550

ฉันทะใหบุคคล บุคคลอื่นเขาประชุมแทนกรรมการ สามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่น
อื่นเขาประชุม บร ทวา หากบริษัทไดจด เขาประชุมแทนและใหนับเปน
แทนกรรมการ ทะเบียนที่มีขอบังคับกําหนดให องคประชุม รวมทั้งออกเสียงลง
บริษัท มการมอบฉนทะแทนในการ คะแนนในการประชุมคณะ

ประชุมคณะกรรมการได และได กรรมการบริษัทได ดังนั้น ใน
จัดประชุมตามขอบังคับนี้มาโดย กรณีท่ีบริษัทใดมีขอบังคับใน
ตลอด แตเม่ือสํานักทะเบียน ลักษณะดังกลาวนี้ บริษัทนั้นจะ
ธุรกิจไดกําหนดแนวทางปฏิบัติ ตองจดทะเบียนแกไขขอบังคับ
การรับจดทะเบียนขอบังคับของ เพื่อไมใหขัดตอบทบัญญัติของ
บริษัทจํากัดในปจจุบันวาบริษัท กฎหมาย และดําเนินการไปตาม
ไมสามารถกําหนดขอบังคับใน กฎหมายตอไป
ลักษณะดังกลาวได จึงขอหารือ
แนวทางปฏิบัติตอไป
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉยั หมายเหต
ประมวลกฎหมาย การกําหนดสิทธิ บริษัท ฟูจิไคเคอิ จํากัด ประสงค ท่ี พณ 0805.04

แพงและพาณิชย ประโยชนของ จะกําหนดสิทธิประโยชนในหุน /1644 ลงวันท่ี

มาตรา 1108(4) หุนบุริมสิทธิ บุริมสิทธิเปนสิทธิท่ีแตกตางจาก 22 สิงหาคม 

หุนสามัญ ดังนี้ 2550

1. ในการจายเงินปนผลคราวใดๆ 1. ตามประมวลกฎหมายแพง
ใหหุนบุริมสิทธิมีสิทธิในเงินปน และพาณ  มาตรา 1108 (4)
ผลท่ีบริษัทประกาศจายกอนหุน ได าหนดใหท่ีประชุมตั้งบริษัท
สามัญเปนจํานวนรอยละ 10 วางกําหนดสภาพและบุริมสิทธิ
ของมูลคาหุนบุริมสิทธิท่ีชําระแลว ของหนบ ิมสิทธิ จึงเทียบเคียง
และหากมีเหลือใหจายแกหุน ได  นบุริมสิทธิจะมีสภาพและ
สามัญเปนจํานวนเทาๆกัน ท้ังนี้ บุริมสิทธิแหงหุนเปนอยางไร
หากปรากฏวาเงินปนผลที่ประกาศ จะตองกําหนดโดยที่ประชุมใหญ
จายมีจํานวนไมเกินรอยละ ผูถือหุน แตท้ังนี้ขอกําหนดสิทธิ
10 ของมูลคาหุนบุริมสิทธิท่ี และสภาพดังกลาวตองไมขัดตอ
ชําระแลวดังกลาว เงินปนผลทั้ง กฎหมายหรอความสงบเรียบรอย
จํานวนใหจายใหแกหุนบุริมสิทธิ หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
เทานั้น ดงน  อทประชมผ อหนของ

บริษัทฯ ไดกําหนดขอบังคับใน
เรื่องสิทธิประโยชนในหุนบุริม
สิทธิเกี่ยวกับการจายเงินปนผล 
การไดรับเงินคืน เม่ือท่ีประชุม
ผูถือหุนมีมติใหเลิกบริษัทและ
ชําระบัญชี และการออกเสียงลง
คะแนนไวตามที่แจงมาโดยไมขัด
ตอกฎหมายหรือความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนก็สามารถกระทําได

2. ในกรณีท่ีประชุมผูถือหุนมีมติ 2. มีความเห็นเชนเดียวกัน
ใหเลิกบริษัทและชําระบัญชี ให ตาม 1.
หุนบุริมสิทธิมีสิทธิไดรับคืนเงิน
คาหุนท่ีชําระแลวกอนหุนสามัญ
หากปรากฏวายังมีสินทรัพยของ
บริษัทเหลืออยูหลังจากการคืน
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉยั หมายเหต
เงินคาหุนแกหุนบุริมสิทธิแลว
ใหนําทรัพยสินท่ีเหลืออยูท้ังหมด
เฉล่ียคืนใหแกหุนสามัญเปน
จํานวนเทาๆกัน

3. ในการกําหนดจายเงินปนผล 3. การจายเงินปนผลในกรณี
ในกรณีตางๆดังตอไปนี้ บริษัทฯ ตางๆ โดยไมขัดกับขอบังคับตาม
สามารถกระทําไดหรือไม โดย ที่กําหนดไวนั้น ตามกรณีท่ี 1 
ไมขัดกับขอบังคับของบริษัทฯ และกรณีท่ี 2 สามารถกระทําได
ตามที่กําหนดไวขางตน ขอเท็จ สวนในกรณีท่ี 3 เนื่องจากมี 
จริงบริษัทมีทุน 1 ลานบาทแบง รายละเอยดไมชัดเจน จึงไม
เปนหุนบุริมสิทธิ 100 หุน สามารถทําการวินิจฉัยได
หุนสามัญ 900 หุน ราคาหุนละ
1,000 บาท ชําระแลวหุนละ
500 บาท รวมทุนชําระแลว
500,000 บาท
กรณีที่ 1 หากปรากฏวาบริษัทมี
มติประกาศจายเงินปนผลจํานวน
4,500 บาท ซ่ึงจํานวนรอยละ 
10 ของมูลคาหุนบุริมสิทธิชําระ
แลวในกรณีนี้คิดเปนมูลคา
5,000 บาท ดังนั้น เงินปนผล
ท้ังหมดจะตองจายใหแกผูถือหุน
บุริมสิทธิเทานั้นเปนจํานวนหุนละ
4.50 บาท สงผลใหผูถือหุน
สามัญจะไมไดรับเงินปนผลเลย
กรณีที่ 2 หากบริษัทมีมติประกาศ
จายเงินปนผลจํานวน 95,000
บาท บริษัทจะตองจายเงินปนผล
จํานวน 5,000 บาท ใหแกผูถือ
หุนบุริมสิทธิกอนสวนท่ีเหลืออีก
90,000 บาทจึงจายใหแกผูถือ
หุนสามัญเปนจํานวนเทาๆกันคือ
100 บาทตอหุน



ุชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉยั หมายเหต
กรณีที่ 3 หากในกรณีท่ีผูถือหุน
บุริมสิทธิตองการจะโอนหุนของ
ตนใหแกผูอื่น และกอนการโอน
หุนดังกลาวบริษัทมีมติประกาศ
จายเงินปนผลจากเงินกําไรสะสม
ท้ังหมดของบริษัทดังนี้ บริษัทจะ
ตองจายเงินปนผลจํานวน 5,000
บาท ใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิกอน
และหากยังคงมีเงินกําไรสะสม
เหลืออยูใหนํามาเฉล่ียจายใหแก
ผูถือหุนสามัญเปนจํานวนเทาๆกัน



ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย ห ุ
ระเบียบสํานักงาน หลักฐานแสดงการ ตามที่สํานักงานพัฒนาธุรกิจ ตามระเบียบสํานักงานทะเบียน
ทะเบียนหุนสวน รับชําระเงินคาหุน การคาจังหวัดปทุมธานี ไดขอ หุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจด
บริษัทกลางฯ หารือกรณีผูขอจดทะเบียนลงทุน ทะเบียนหุนสวนบริษัท พ.ศ.2549
พ.ศ.2549 เปนเงินจํานวนมาก และแสดง ไมไดกําหนดวา ในกรณีท่ีมีการจด

หลักฐานการชําระเงินคาหุน โดย ทะเบียนทุนสูง ผูขอจดทะเบียนตอง
ใชใบสําคัญรับชําระเงินคาหุน สงหลักฐานอื่นๆนอกเหนือจากท่ี
(ตามตัวอยางท่ีกรมฯกําหนด) กําหนดไวในระเบียบฯเพื่อแสดงให
ควรจะมีการกําหนดจํานวนเงิน เห็นวามีการลงทุนจริง ดังนั้นนาย
ตั้งแตเทาใด ท่ีผูขอจดทะเบียน ทะเบียน จึงไมควรกําหนดเง่ือนไข
จะตองแสดงหลักฐานสนับสนุน ใหผูขอจดทะเบียนสงหลักฐาน
เชน บัญชีธนาคาร หรือหลักฐาน สนับสนุนการลงหุนดวยเงินเกินกวา
ท่ีธนาคารรับรองความถูกตอง ระเบียบฯแตหากมีกรณีอันควรสงสัย
หรือหลักฐานอื่นประกอบคําขอ โดยสุจริตและมีเหตุผลเพียงพอ
จดทะเบียนหรือไม และเนื่องจาก นายทะเบียนสามารถเรียกหลักฐาน
ตามระเบียบสํานักงานทะเบียน เพิ่มเติมได โดยอาศัยอํานาจตาม
หุนสวนบริษัทกลางฯ พ.ศ.2549 ระเบียบฯ ขอ 7 ท้ังนี้ใหปฏิบัติตาม
ขอ 7 กําหนดใหนายทะเบียน แนวทางปฏิบัติการจดทะเบียนหาง
มีอํานาจในการตรวจสอบขอเท็จ หุนสวนบริษัทและการใหบริการ
จริงไดตามความเหมาะสมใน ขอมูล ท่ีสํานักทะเบียนธุรกิจไดแจง
เรื่องนั้นๆโดยไมตองผูกพัน ใหทราบแลว ตามบันทึกดวนท่ีสุด
เฉพาะอยูกับคําขอจดทะเบียน ที่ พณ 0805.02/1903 ลงวันท่ี
หรือพยานหลักฐานท่ีผูขอจด 27 กันยายน 2550
ทะเบียนหรือผูท่ีเกี่ยวของย่ืนมา
เทานั้น

มายเหต
ท่ี พณ 0805.04

/2128 ลงวันท่ี

29 ตุลาคม 

2550
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ
 ขอหารือเกี่ยวกับ

เก่ียวกับ
วัตถุประสงค์ของ
บริษัท 

แบบวัตถุประสงค์ของ
บริษัท (แบบ ว.1(วพ)) 
ข้อ 4 ในส่วนที่ว่า “ให้
กู้ยืมเงินหรือให้เครดิต
ด้วยวิธีการอ่ืน โดยจะ
มีหลักประกันหรือไม่ก็
ตาม รวมทั้งการรับ 
ออก โอน และสลัก
หลังตัวเงิน หรือตรา
สารที่เปลี่ยนมอืได้
อย่างอ่ืน...” บริษัท
จํากัด สามารถกระทํา
ได้อย่างไรหรือเพียงไร 
 

เน่ืองจากบริษัทมีฐานะ
เป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายโดยมีอํานาจ
กระทําการใด ๆ ได้
ภายใต้ขอบเขตแห่ง
วัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับของบริษัท ทั้งน้ี 
การกระทําตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าว
จะต้องคํานึงถึงกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวข้องกับการ
กระทําดังกล่าวด้วย เช่น 
ในกรณีทีม่ีบทบัญญัติ
ของกฎหมายกําหนด
เร่ืองคุณสมบัติการ
พิจารณาอนุญาตไว้เป็น
การเฉพาะให้บริษัท
จะต้องขออนุญาตก่อน
ประกอบกิจการ บริษัทก็
จะต้องปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย
ดังกล่าวก่อน 
 
 
 
 

หนังสือที่ พณ 
0805.14/2376
ลว.31 มค.54 

 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ว่า
ด้วยหุ้นส่วนบริษัท 
 
คําวินิจฉัยของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า
ที่ พณ 
0606/277 ลว. 
3 เมษายน 2545 
และแนวคํา
พิพากษาฎีกาที่ 
1137/2536 

ขอเพิกถอนการจด
ทะเบียน
เปลี่ยนแปลง
กรรมการและ
อํานาจกรรมการ 

กรรมการขอบริษัทถูก
จดทะเบียนให้ออกจาก
ตําแหน่งและผูถ้ือหุ้น
ของบริษัทฯ ร้องขอให้
เพิกถอนคําขอจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลง
กรรมการและอํานาจ
กรรมการ โดยอ้างว่า
ไม่ได้รับหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น 

1. การส่งหนังสือบอก
กล่าวเชิญประชุมน้ัน 
จะต้องดําเนินการส่งมอบ
ให้ถึงตัวของผู้ถือหุ้นหรือ
กรรมการบริษทั แต่จาก
หลักฐานทีผู่้ขอจดทะเบียน
นําส่งต่อนายทะเบียนไม่
ปรากฏหนังสือบอกกล่าว
เชิญประชุมคณะกรรมการ
และรายงานการประชุม
คณะกรรมการตามที่นาย
ทะเบียนร้องขอ ประกอบ
กับคําคัดค้านของผู้ร้องว่า
ตนในฐานะกรรมการและ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ได้รับ
จดหมายเชิญประชุม จึง
ฟังได้ว่าไม่มีการนัดประชุม
กรรมการและไม่การ
ประชุมกรรมการเพ่ือมีมติ
ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น แต่อย่างใด 
 

2. กรรมการผูข้อจด
ทะเบียนอ้างว่าหนังสือ
บอกกล่าวเชิญประชุม
สามัญผูถ้ือหุ้น ดําเนินการ
ส่งโดยนําไปวางไว้ ณ 
สํานักงานของบริษัท
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นเข้ามา
รับทราบหนังสือดังกล่าว
ด้วยตนเองนั้น เป็นการไม่
ปฏิบัติตาม ป.พ.พ. มาตรา  

หนังสือที่ พณ 
0805.04/618 
ลว. 30 มี.ค.54 



ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

   1244 ซึ่งกําหนดให้ต้อง
ส่งถึงตัวผู้รับ มิใช่นําไปวาง
ไว้ ณ สํานักงานของบริษัท 
การนําหนังสือบอกกล่าว
เชิญประชุมไปวางไว้ ณ 
สํานักงานของบริษัท
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นเข้ามา
รับทราบด้วยตนเองนั้นจึง
เป็นการปฏิบัติอันส่อ
เจตนาที่จะไม่ให้ผู้ถือหุ้นได้
รับทราบถึงการเชิญ
ประชุม เป็นการใช้สิทธิ
โดยไม่สุจริต ตาม ป.พ.พ. 
มาตรา 5 
 

3. จากสําเนาหนังสือบอก
กล่าวเชิญประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น สําเนารายงานการ
ประชุม และคาํขอจด
ทะเบียน (บอจ.1) ซึ่งการ
ระบุเวลาประชุมใน
เอกสารต่างๆ ดังกล่าวไม่
ตรงกัน  ดังนั้นจึงไม่อาจ
หาข้อยุติได้ว่า บริษัทมีการ
ประชุมจริงหรือไม่ 
 

4. คําวินิจฉัยของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าที่ พณ 
0606/277 ลว. 3 
เมษายน 2545 และแนว
คําพิพากษาฎีกาที่ 
1137/2536 เก่ียวกับ 

 



ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

   การนัดเรียกหรือได้ประชุม
กัน หรือได้ลงมติฝ่าฝืน
บทบัญญัติของกฎหมาย
หรือข้อบังคับของบริษัท 
ซึ่งกรรมการหรือผู้ถือหุ้น
ชอบที่จะร้องขอให้ศาล
เพิกถอนมติที่ประชุม
ภายในหน่ึงเดือนนับแต่วัน
ลงมติ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 
1195 น้ัน เป็นกรณีมีการ
ดําเนินการให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย และ
ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการได้
รับรู้ถึงการประชุมน้ันแล้ว 
แต่มีข้อบกพร่องในการ
ดําเนินการอันเป็นเหตุให้
ร้องขอเพิกถอนมติที่
ประชุมภายในหน่ึงเดือน 
มิใช่เป็นกรณีไม่ดําเนินการ
ตามกฎหมาย 
 
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
จึงให้เพิกถอนคําขอจด
ทะเบียน  

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

ระเบียบสํานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทกลาง ว่าด้วย
การจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนและบริษัท 
พ.ศ. 2554 ขอ้ 
48 (2) 2.3 

ขอหารือเรื่องการ
ลงลายมือช่ือของผู้
ขอจดทะเบียนใน
คําขอจดทะเบียนที่
ลงลายมือช่ือใน
ต่างประเทศ 

“บุคคลทีค่วรเช่ือถือได้
สองคน” ตามระเบียบ
สํานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่า
ด้วยการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนและบริษัท 
พ.ศ. 2554 ขอ้ 48 
(2) 2.3 คือบุคคล
จําพวกใดบ้างที่จะเป็น
บุคคลตามความหมาย
ดังกล่าว 

“บุคคลทีค่วรเช่ือถือได้
สองคน” ตามระเบียบ
สํานักงานหุ้นส่วนบริษัท
กลางฯ ข้อ 48 (2) 2.3 มี
ดังน้ี 
1. บุคคลที่ควรเช่ือถือได้
สองคนลงช่ือรับรองต่อ
หน้านายทะเบียนว่าเป็น
ลายมือช่ือผู้น้ันจริง น้ัน 
จะต้องเป็นการลงลายมือ
ช่ือในคําขอจดทะเบียนใน
ต่างประเทศ ซึ่งผู้ขอจด
ทะเบียนได้ลงลายมือช่ือ
ต่อหน้าบุคคลที่ควรเช่ือถือ
ได้สองคนดังกล่าวขณะอยู่
ในต่างประเทศ 
2. ให้แสดงหลกัฐานการ
อยู่ในต่างประเทศของผู้ขอ
จดทะเบียนและผู้รับรอง
ลายมือช่ือทั้งสองคนใน
เวลาที่มีการรับรองลายมือ
ช่ือ 
3. ผู้รับรองลายมือช่ือ
จะต้องมีความเกี่ยวข้อง
หรือความสัมพันธ์ที่ควร
เช่ือถือได้กับผู้ลงลายมือ
ช่ือในคําขอจดทะเบียน 
โดยพิจารณาเป็นรายกรณี
ไป พร้อมแสดงหลักฐาน
ความเกี่ยวข้องหรือ
ความสัมพันธ์กัน เช่น บิดา
มารดาและบุตร พ่ีน้องร่วม
สายโลหิต (แสดงหลักฐาน
สําเนาทะเบียนบ้าน) หรือ 

หนังสือที่ พณ 
0805.04/874 
ลว. 28 เม.ย. 54 

 



ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

   ทนายความและลูกความ
แห่งคดี (แสดงหลักฐาน
การแต่งต้ังทนาย) เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1160 

การนับองค์ประชุม
คณะกรรมการของ
บริษัท 

1. กรณีบริษัทมี
กรรมการจํานวน 4 คน 
และบริษัทมิได้มี
ข้อบังคับกําหนดเรื่อง
องค์ประชุมไว้ ต่อมา
กรรมการบริษัทเสียชีวิต 
1 คน ในการประชุม
คณะกรรมการจะนับองค์
ประชุมคณะกรรมการ
อย่างไร 
 
2. การเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้น 

การประชุม
คณะกรรมการบริษัทใด 
หาก บริษัทไมม่ีข้อบังคับ
หรือมีข้อบังคับแต่มิได้
กําหนดว่าจะต้องมี
กรรมการก่ีคนจึงจะเป็น
องค์ประชุม เมื่อจํานวน
กรรมการบรษิัทเกินกว่า 3 
คนแล้ว การประชุม
คณะกรรมการบริษัท
จะต้องมีกรรมการเข้า
ประชุม 3 คน จึงจะเป็น
องค์ประชุมได้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 
1160 ดังน้ันกรณีที่
บริษัทได้จดทะเบียน
กรรมการไว้จํานวน 4 
คน ต่อมากรรมการ
เสียชีวิต 1 คน ตําแหน่ง
กรรมการจึงว่างลงหน่ึง
ตําแหน่ง หากที่ประชุม
ใหญผู่้ถือหุ้นมิได้มีมติ
กําหนดจํานวนกรรมการ
ขึ้นใหม ่กรรมการของ
บริษัทจึงยังคงมีจํานวน 
4 ตําแหน่ง เมือ่
กรรมการยังมตัีวอยู่
จํานวน 3 คน ในการ
ประชุมคณะกรรมการ
จะต้องมีกรรมการ(ที่มี
ตัวอยู่) เข้าประชุม 3 คน 
จึงจะเป็นองค์ประชุมได้ 
 

หนังสือที่ พณ 
0803.03/305 
ลว. 21 เม.ย.54 
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ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1108(4), 
มาตรา 1142 

การกําหนดระยะเวลา
สิ้นสุดบุริมสิทธิของ
หุ้นบุริมสิทธิไว้ล่วงหน้า
และการกําหนดอัตรา
เงิ น ปั นผลขอ งหุ้ น
บุริมสิทธิ 

1. บริษัทจํากัดจะกําหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดบุริมสิทธิของหุ้น
บุ ริ มสิ ท ธิ ไ ว้ ล่ วงหน้ า เช่นให้
บุริมสิทธิในหุ้นบุริมสิทธิสิ้นสุดลง
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
และให้บริษัทจดทะเบียนลดทุน
เพ่ือลดหุ้นบุริมสิทธิออกท้ังหมด
ได้หรือไม่ 

1. ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  มาตรา 1142 
บัญญัติว่า ถ้าบริษัทได้ออกหุ้น
บุ ริ มสิ ท ธิ และไ ด้ กํ าหนด
บุริมสิทธิแก่หุ้นน้ันเป็นอย่างไร
แล้ว ห้ามมิ ให้แก้ ไขอีก การ
กํ าหนดระยะเวลาสิ้ นสุ ด
บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิไว้
ล่วงหน้าตามที่หารือ จึงเป็นการ
แก้ไขสภาพบุริมสิทธิ  ซึ่ งขัด
ประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย์ มาตรา 1142 ดังน้ัน 
บริษัทจึงไม่สามารถกําหนด
บุริมสิทธิลักษณะดังกล่าวได้ 

ที่ พณ 
0805.04/1148 
ลงวันที่ 12 
กรกฎาคม 2554 

  2. การกําหนดอัตราการจ่ายเงิน
ปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ โดยในปีที่ 
1 ถึงปีที่ 4 มีสิทธิได้รับเงินปันผล
ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้น
บุริมสิทธิและในปีที่ 5 เป็นต้น
ไป ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับ
เ งิน ปันผลใน อัตราดอกเ บ้ี ย
อ้างอิงสําหรับลูกค้ารายใหญ่ช้ันดี 
ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา
ของธนาคารพาณิชย์ หักด้วย
อัตราที่จะกําหนดโดยที่ประชุม
ใหญ่ผู้ถือหุ้นก่อนสิ้นปีที่ 4 หาก
ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถ
กําหนดได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้หัก
ด้วยอัตราร้อยละ 2.5 
 
  

2. ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1108(4) 
บัญญัติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นวาง
กําหนดจํานวนหุ้น ทั้งกําหนด
สภาพและบุริมสิทธิแห่งหุ้นน้ัน  ๆ
ว่าเป็นสถานใด เพียงใด ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจึงต้องกําหนดสภาพ
และบุริมสิทธิแห่งหุ้นน้ัน ให้
ชัดเจนแน่นอนว่ามีสถานใด 
เพียงใด หากจะมีหุ้นเช่นน้ันใน
บริ ษั ทและเมื่ อได้ กํ าหนด
บุริมสิทธิแก่หุ้นน้ันเป็นอย่างไร
แล้ว ห้ามมิให้แก้ไขอีกเลยตาม 
มาตรา 1142 ดั งน้ัน การ
กําหนดให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
เป็นผู้กําหนดอัตราเงินปันผลท่ี
จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ 
จึงไม่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย์ มาตรา 1108(4) และ
เป็นการแก้ไขสภาพบุริมสิทธิ ซึ่ง
ขัดประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1142 
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