
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

คู่มือการพจิารณาคาํขอจดทะเบียนที่มีปัญหาข้อยุ่งยาก 

กรณีบริษัทจาํกัด 
(สาํหรับนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท) 

 



 

 

การพิจารณาค าขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอ านาจกรรมการของบริษัทที่มี
ปัญหาข้อยุ่งยากกรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้ลงลายมือชื่อตามอ านาจที่จดทะเบียนไว้เดิม 

หรือมีการคัดค้าน 

 ภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัดเป็นนิติบุคคลตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์แล้ว ต่อมาหากจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนใด ๆ ที่กฎหมายบัญญัติว่า
ต้องจดทะเบียน จะต้องด าเนินการดังนี้ 
  1) ด าเนินการให้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้อย่างถูกต้อง 
  2) ยื่นค าขอจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตามที่กฎหมาย
บัญญัติว่า ต้องจดทะเบียน โดยผู้ขอจดทะเบียนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนที่
นายทะเบียนกลาง ก าหนดตามระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2561 
  เมื่อผู้ขอจดทะเบียนประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน โดยได้
ยื่นค าขอและส่งหลักฐานประกอบการขอจดทะเบียนตามที่กฎหมายและระเบียบก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของ
นายทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติที่จะต้องพิจารณาว่า ค าขอถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ีประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1019 บัญญัติไว้หรือไม่ โดยพิจารณาว่า ได้ด า เนินการหรือปฏิบัติเป็นไป
ตามข้ันตอนและเงื่อนไข และจะต้องไม่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท  
  จากที่กล่าวข้างต้น นอกจากนายทะเบียนจ าเป็นจะต้องมีความรู้และท าความเข้าใจกับ
ปัญหาข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 ลักษณะ 22 ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท 
และข้อกฎหมายจากค าพิพากษาฎีกา รวมถึงค าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วยแล้ว ในการตรวจ
พิจารณาค าขอจดทะเบียนยังจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียน
ที่นายทะเบียนกลางก าหนดตามระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียน พ.ศ. 2561 
  ดังนั้น เมื่อบริษัทจ ากัดยื่นค าขอจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมรายการจดทะเบียน นายทะเบียน
จะต้องพิจารณาว่า ค าขอนั้นได้จัดท าขึ้นโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
และบริษัทจ ากัดที่นายทะเบียนกลางก าหนดตามระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการ 
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2561 หรือไม่  
  1. กรณีปกติหลังจากจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนแก้ไข
เพ่ิมเติมรายการจดทะเบียนใด ๆ ก็ตาม ในการยื่นขอจดทะเบียนจะต้องให้กรรมการผู้มีอ านาจท าการแทน
บริษัทตามที่จดทะเบียนไว้เดิมเป็นผู้ลงลายมือชือในค าขอจดทะเบียนตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบข้อ 83 

ข้อ ๘๓ ค าขอจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมบริษัทจ ากัดต้องลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มี
อ านาจท าการแทนบริษัทตามท่ีจดทะเบียนไว้เดิม 

ค าขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีหนังสือคัดค้านการขอจดทะเบียนของกรรมการ 
หรือผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอ านาจจากบุคคลดังกล่าวโดยส่งหนังสือมอบอ านาจ และค าคัดค้านนั้นเกี่ยวข้อง
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กับเรื่องที่ขอจดทะเบียน ให้น าความในข้อ ๘๔ ข้อ 85 และข้อ ๘6 มาใช้บังคับแก่การพิจารณาค าขอ       จด
ทะเบียนโดยอนุโลม  
  2. กรณีบริษัทจ ากัดยื่นค าขอจดทะเบียนกรรมการ หรือแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจกรรมการ โดย
กรรมการผู้มีอ านาจท าการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้เดิม เป็นผู้ลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียน แต่มี
การคัดค้านการจดทะเบียน หรือกรณีกรรมการผู้มีอ านาจท าการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้เดิม ไม่ได้ลง
ลายมือชื่อ แต่ค าขอจดทะเบียนได้ลงลายมือชื่อ โดยกรรมการผู้มีอ านาจซึ่ งได้รับแต่งตั้งโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการ หรือมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นจะต้องปรากฎว่า ได้ด าเนินการหรือปฏิบัติตามขั้นตอนและ
เงื่อนไขที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก าหนดไว้ โดยส่งหลักฐานประกอบค าขอจดทะเบียนตามข้อ 84 (1) 
หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ ข้อ 85 แล้วแต่กรณ ี

ข้อ ๘๔ ค าขอจดทะเบียนกรรมการ หรือแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจกรรมการโดยจะมีการ   
จดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมรายการอื่นใดด้วยหรือไม่ก็ตามซึ่งมิได้เป็นไปตามข้อ ๘๓ วรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียน
ปฏิเสธการจดทะเบียน เว้นแต่ค าขอจดทะเบียนได้ลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอ านาจซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการหรือมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และส่งหลักฐานประกอบค าขอจดทะเบียนดังต่อไปนี้ 
แล้วแต่กรณี 

 (๑) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการให้ผู้ขอจดทะเบียนส่ง
หลักฐานประกอบค าขอจดทะเบียน ดังต่อไปนี้ 

(๑.๑) ส าเนาหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมคณะกรรมการ พร้อมด้วยหลักฐานการส่ง
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนั้นไปยังกรรมการทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการนัดประชุมของกรรมการทุกคน 

(๑.๒) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรากฏมติแต่งตั้งกรรมการ หรือ
ก าหนดอ านาจกรรมการตามท่ีขอจดทะเบียน และ 

(๑.๓) ส าเนารายชื่อซึ่งปรากฏลายมือชื่อกรรมการที่ได้เข้าประชุมคณะกรรมการ   
 (๒) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้นัด

เรียกประชุมโดยมิได้มีผู้ถือหุ้นร้องขอให้เรียกประชุม ให้ผู้ขอจดทะเบียนส่งหลักฐานประกอบค าขอ      
จดทะเบียน ดังต่อไปนี้ 

(๒.๑) ส าเนาหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมคณะกรรมการ พร้อมด้วยหลักฐานการส่ง
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนั้นไปยังกรรมการทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการนัดประชุมของกรรมการ
ทุกคน 

(๒.๒) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรากฏมติให้เรียกประชุมใหญ่ผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องกรรมการ หรืออ านาจกรรมการ 

(๒.๓) ส าเนารายชื่อซึ่งปรากฏลายมือชื่อกรรมการที่ได้เข้าประชุมคณะกรรมการ  
(๒.๔) หนังสือพิมพ์ที่ลงพิมพ์โฆษณาค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น  
(๒.๕) ส าเนาหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเรื่องกรรมการ 

หรืออ านาจกรรมการ พร้อมด้วยหลักฐานการส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบ
รับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี  
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(๒.๖) ส าเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏมติแต่งตั้งกรรมการ หรือ
ก าหนดอ านาจกรรมการตามท่ีขอจดทะเบียน และ 

(๒.๗) ส าเนารายชื่อซึ่งปรากฏลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น    
 (๓) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้นัด

เรียกประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจ านวนหุ้นของบริษัทร้องขอให้เรียก
ประชุม ให้ผู้ขอจดทะเบียนส่งหลักฐานประกอบค าขอจดทะเบียน ดังต่อไปนี้ 

(๓.๑) ส าเนาหนังสือของผู้ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจ านวนหุ้นของ
บริษัทที่ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 

(๓.๒) ส าเนาหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมคณะกรรมการ พร้อมด้วยหลักฐานการส่ง
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนั้นไปยังกรรมการทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการนัดประชุมของกรรมการทุกคน 

(๓.๓) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรากฏมติให้เรียกประชุมใหญ่ผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องกรรมการ หรืออ านาจกรรมการ 

(๓.๔) ส าเนารายชื่อซึ่งปรากฏลายมือชื่อกรรมการที่ได้เข้าประชุมคณะกรรมการ 
(๓.๕) หนังสือพิมพ์ที่ลงพิมพ์โฆษณาค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น  
(๓.๖) ส าเนาหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเรื่องกรรมการ 

หรืออ านาจกรรมการ พร้อมด้วยหลักฐานการส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบ
รับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี  

(๓.๗) ส าเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏมติแต่งตั้งกรรมการ หรือ
ก าหนดอ านาจกรรมการตามท่ีขอจดทะเบียน และ 

(๓.๘) ส าเนารายชื่อซึ่งปรากฏลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น  
(๔) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นจ านวนรวมกัน

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจ านวนหุ้นของบริษัทร้องขอให้เรียกประชุม และเป็นผู้นัดเรียกประชุมเอง ให้   
ผู้ขอจดทะเบียนส่งหลักฐานประกอบค าขอจดทะเบียน ดังต่อไปนี้ 

(๔.๑) ส าเนาหนังสือของผู้ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจ านวนหุ้นของ
บริษัทที่ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยหลักฐานการส่งหนังสือร้องขอให้เรียก
ประชุมนั้นไปยังคณะกรรมการ หรือหลักฐานที่คณะกรรมการได้รับหนังสือร้องขอ 

(๔.๒) หนังสือพิมพ์ที่ลงพิมพ์โฆษณาค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น  
(๔.๓) ส าเนาหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเรื่องกรรมการ 

หรืออ านาจกรรมการ พร้อมด้วยหลักฐานการส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบ
รับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี  

(๔.๔) ส าเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏมติแต่งตั้งกรรมการ หรือ
ก าหนดอ านาจกรรมการตามท่ีขอจดทะเบียน และ 

(๔.๕) ส าเนารายชื่อซึ่งปรากฏลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 
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    แผนผังการพิจารณาขอค าจดทะเบียนที่มีข้อโต้แย้ง   
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

 
 
 
 
 
 
 

 

 

7 วัน 

ยื่นค าขอที่ไม่ลงชื่อตามอ านาจพิจารณาว่า 
ยื่นจดทะเบียน 

ตามระเบียบข้อ 84 แต่ละกรณี 

มีค าคัดค้านการจดทะเบียนไว้ก่อนการ 

ยื่นค าขอจดทะเบียน 

ออกหนังสือแจ้งรายละเอียด 

เกี่ยวกับการยื่นขอจดทะเบียน 

- กรรมการผู้มีอ านาจเดิม 
- กรรมการที่ถูกจดออก 

- ผู้คัดค้านไว้ก่อนยื่นค าขอจดทะเบียน 

ให้สิทธิคัดค้านภาย 15 วัน 

นับแต่วันที่ลงในหนังสือแจ้ง 

ครบก าหนด 15 วัน 

สรุปข้อเท็จจริง และพิจารณาค าขอ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริษัทในประเด็น  
1. การร้องขอ 
2. การนัดเรียก 
3. การประชุม 
4. การลงมติ 
5. มติของที่ประชุม 
6. ประเด็นท่ีคัดค้าน (ถ้ามี) 
6. ท าค าสั่งทางปกครอง 
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 ขั้นตอนการพิจารณา  
 1. ตรวจพิจารณาค าขอและเอกสารประกอบค าขอเบื้องต้นว่าผู้ขอจดทะเบียนส่งครบถ้วนตามที่
ระเบียบ ข้อ 84 ก าหนดหรือไม่ ถ้าไม่ครบไม่ควรรับไว้พิจารณา 

(ตัวอย่างแบบตรวจสอบค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ เอกสารหมายเลข 1) 
 ถ้ารับค าขอไว้แล้ว แต่ภายหลังตรวจสอบพบว่าไม่ครบหรือไม่ถูกต้องตามระเบียบหรือมีเหตุผล
สมควรที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้ด าเนินการตามระเบียบ ข้อ 11 
และการแจ้งควรท าเป็นหนังสือแจ้งให้ด าเนินการ  
 2. ตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนในระบบและพิมพ์เอกสารไว้ประกอบเรื่องเพ่ือเป็นหลักฐานว่าขณะ
พิจารณาค าขอนั้น ๆ มีข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไร 
  2.1 ข้อบังคับ (ถ้ามี) ส่วนที่เกี่ยวข้อง ถ้าจดทะเบียนโดยไม่มีข้อบังคับ พิจารณาตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  2.2 สารบัญทะเบียน 

(ตัวอยา่งสารบัญทะเบียน เอกสารหมายเลข 2) 
  2.3 หน้ารับรองปัจจุบัน ระบุรับจดทะเบียนตามค าขอไหน และระบุวันที่นายทะเบียนรับ  
จดทะเบียน 
  2.4 มีค าขอไหนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ขอจดทะเบียนตามค าขอนี้ 
  2.5 สารบัญส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)  
  2.6 บอจ.5 ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น และฉบับที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  
  2.7 ค าคัดค้านโต้แย้งการจดทะเบียนไว้ก่อน (ถ้ามี)  
 3. กรณีมีการคัดค้านไว้ก่อนให้พิจารณาค าคัดค้านก่อนว่า 
  3.1 ผู้คัดค้านเป็นกรรมการผู้มีอ านาจท าการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้เดิม หรือ
กรรมการที่ถูกจดทะเบียนให้ออกจากต าแหน่ง หรือผู้ที่เกี่ยวกับค าขอจดทะเบียนของบริษัทหรือไม่  
  3.2 ค าคัดค้านนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ขอจดทะเบียนหรือไม่  
 หากไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียหรือเรื่องที่คัดค้านไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ขอจดทะเบียนไม่ถือว่าเป็นการ
คัดค้านไว้ก่อนตามระเบียบข้อ 83 วรรค 2 ไม่ต้องมีหนังสือแจ้งผู้คัดค้านตามระเบียบ ข้อ 86 
 4. ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ ให้มีหนังสือไปยังกรรมการผู้มีอ านาจท าการแทนบริษัทตามที่
จดทะเบียนไว้เดิม หรือกรรมการที่ถูกจดทะเบียนให้ออกจากต าแหน่ง หรือผู้คัดค้านการจดทะเบียนไว้ก่อน
ตาม 3. เพ่ือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนและแจ้งให้ทราบว่ามีสิทธิคัดค้านการจดทะเบียน
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ลงในหนังสือแจ้งตามระเบียบข้อ 86 วรรคหนึ่ง  
(ตัวอย่างหนังสือแจ้งกรรมการผู้มีอ านาจท าการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้เดิม หรือกรรมการที่ถูกจด

ทะเบียนให้ออกจากต าแหน่ง หรือผู้คัดค้านการจดทะเบียนเอกสารหมายเลข 3) 
 5. พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบที่ส่งตาม
ระเบียบ ข้อ 84 รวมทั้งข้อเท็จจริงและเอกสารอ่ืนที่ผู้ขอจดทะเบียนมีหนังสือชี้แจงและส่งเป็นหลักฐาน
เพ่ิมเติม (ถ้ามี) แล้วจัดท าบันทึกสรุปรายละเอียดข้อเท็จจริงตามหลักฐานเรียงตามล าดับเหตุการณ์เตรียมไว้  
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 6. เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาคัดค้านตามหนังสือแจ้ง 
 6.1 กรณีไม่มีค าคัดค้านตามท่ีมีหนังสือแจ้ง ให้สรุปในบันทึกต่อจากข้อเท็จจริงที่เตรียมไว้ 
 6.2 กรณีมีค าคัดค้าน ให้สรุปค าคัดค้าน เหตุผลที่คัดค้านต่อจากข้อเท็จจริงที่เตรียมไว้ 

 7. ข้อกฎหมายที่ใช้ในการพิจารณาดังนี้ 
 7.1 การนัดเรียกและการประชุมคณะกรรมการ เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1159, 1160,1161,1162,1163 และมาตรา 1244 หรือข้อบังคับของบริษัทหรือไม่ 
 7.2 การนัดเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
1171,1172,1173,1174,1175 และมาตรา 1244 หรือข้อบังคับของบริษัทหรือไม่ 
 7.3  การประชุ มผู้ ถื อหุ้ น  เป็ น ไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 
1176,1178,1179,1180,1187,1188 และมาตรา 1189 หรือข้อบังคับของบริษัทหรือไม ่
 7.4 การลงมติของประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1151 
และมาตรา 1190-1194 หรือข้อบังคับของบริษัทหรือไม่ 
 8. ก าหนดประเด็นที่จะต้องพิจารณา เช่น การขอจดทะเบียนกรรมการและอ านาจกรรมการของบริษัท
ตามค าขอที่... รับวันที่... เป็นการขอจดทะเบียนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่... เมื่อวันที่... ที่ได้ด าเนินการ
ร้องขอ นัดเรียก ประชุม และลงมติตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ และค าคัดค้านมีเหตุผลให้รับฟังหรือไม่ 
 9. ท าความเห็นพร้อมเหตุผลโดยวินิจฉัยแต่ละประเด็นว่า การร้องขอ การนัดเรียก การประชุม การลงมติ 
และมติของที่ประชุมที่น ามาขอจดทะเบียนได้ด าเนินการตามข้อบังคับหรือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หรือไม่ ค าคัดค้านและเอกสารหลักฐานที่ส่งประกอบค าคัดค้านแต่ละประเด็นมีเหตุผลให้รับฟังหรือไม่ 

ข้อ ๘6 ถ้านายทะเบียนได้รับค าขอจดทะเบียนกรรมการ หรือแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจ
กรรมการที่มิได้ลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอ านาจท าการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้เดิมตามข้อ ๘๓ 
วรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนนั้นไป
ยังกรรมการผู้มีอ านาจท าการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้เดิม หรือกรรมการผู้ที่ถูกจดทะเบียนให้ออกจาก
ต าแหน่งหรือผู้คัดค้านการจดทะเบียนแล้วแต่กรณีด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ
ดังกล่าว 

ถ้าผู้ที่นายทะเบียนได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบตามความในวรรคหนึ่ งมิได้มีหนังสือคัดค้าน
ต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ลงในหนังสือแจ้ง หรือไม่ได้มีกรรมการหรือผู้ถือหุ้นอ่ืนหรือผู้มีส่วน
ได้เสียคัดค้านการจดทะเบียนไว้ก่อน หรือมีการคัดค้านแต่ค าคัดค้านนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ขอจดทะเบียน
หรือค าคัดค้านนั้นฟังไม่ขึ้น และในระหว่างพิจารณาไม่ปรากฏแก่นายทะเบียนว่าศาลมีค าสั่งห้ามมิให้นาย
ทะเบียนรับจดทะเบียนเป็นการชั่วคราวหรือมีค าสั่งศาลในท านองเดียวกัน ก็ให้นายทะเบียนพิจารณาค าขอจด
ทะเบียนต่อไป 

ในกรณีที่ข้อเท็จจริงของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายไม่มีหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ว่า
ฝ่ายใดด าเนินการถูกต้อง ให้นายทะเบียนรอค าวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวจากค าพิพากษาหรือค าสั่งศาล  
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 วิธีพิจารณา  
 1. กรณีขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติคณะกรรมการ ตามระเบียบ ข้อ 84 (1)  
 ได้แก่ 
 - ตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง (เข้า-ออกแทนกัน) 
 - แก้ไขอ านาจกรรมการ กรณีมีข้อบังคับให้อ านาจคณะกรรมการสามารถก าหนดอ านาจกรรมการ 
  (1) การประชุมคณะกรรมการ มีข้อบังคับก าหนดไว้หรือไม่ ถ้าไม่มี ตาม ป.พ.พ. 
 1.1 กรรมการคนหนึ่งคนใดเรียกประชุมคณะกรรมการ มาตรา 1162 
 - ออกหนังสือเรียกประชุมคณะกรรมการ 
 - หลักฐานการเรียกประชุม (เทียบมาตรา 1244) 
 1.2 ประชุมคณะกรรมการ  
 - องค์ประชุม มาตรา 1159 มาตรา 1160 และค าพิพากษาฎีกาท่ี 3362/2532 
 - ประธานที่ประชุม มาตรา 1163 
 1.3 มติของคณะกรรมการให้แต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างหรือก าหนดอ านาจ
กรรมการ มาตรา 1161 

แผนผัง กรณีขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติคณะกรรมการ ตามระเบียบ ข้อ 84 (1) 
 

 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการออกหนังสือนัดเรียกประชุม
คณะกรรมการ  
- ป.พ.พ. ไม่ได้ก าหนดวิธีการ 
- ข้อบังคับมีก าหนดไว้หรือไม ่

2. ประชุมคณะกรรมการ 

1. องค์ประชุมคณะกรรมการ 

- ข้อบังคับของบริษัท 

- ป.พ.พ. มาตรา 1160  
 (ถ้า > 3 คนต้องเข้า 3 คน) 
2. ประธานท่ีประชุม  
- ข้อบังคับของบริษัท 

- ป.พ.พ. มาตรา 1163 

 

  

 

1. เรยีกประชุมคณะกรรมการ 

มาตรา 1162 

3. มติคณะกรรมการ - ข้อบังคับของบริษัท 

- ป.พ.พ. มาตรา 1161  
 

แต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง  
หรือก าหนดอ านาจกรรมการกรณีข้อบังคับ
ให้อ านาจ 

 

 

ยื่นค าขอจดทะเบยีน 

การประชมุคณะกรรมการ 
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 *** การประชุมคณะกรรมการ กรรมการต้องเข้าประชุมด้วยตนเองเท่านั้น (ค าพิพากษาฎีกาที่ 
3362/2532 “การเป็นกรรมการบริษัทเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว กรรมการจึงต้องกระท าด้วยตนเอง จะมอบ
อ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าแทนตนในฐานะกรรมการบริษัทหาได้ไม่”) และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เรื่อง การจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทจ ากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (10 กันยายน 2551) 
 
 2. กรณีขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการมีมติให้เรียกประชุม ตาม
ระเบียบ ข้อ 84 (2)  
  (1) การประชุมคณะกรรมการ มีข้อบังคับก าหนดไว้หรือไม่ ถ้าไม่มี ตาม ป.พ.พ. 

 1.1 กรรมการคนหนึ่งคนใดเรียกประชุมคณะกรรมการ มาตรา 1162 
 - ออกหนังสือเรียกประชุมคณะกรรมการ 

 - หลักฐานการเรียกประชุม (เทียบมาตรา 1244) 
 1.2 ประชุมคณะกรรมการ  

 - องค์ประชุม มาตรา 1159 มาตรา 1160 และค าพิพากษาฎีกาที่ 3362/2532 
 - ประธานที่ประชุม มาตรา 1163 
 1.3 มติของคณะกรรมการให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น มาตรา 1161 
  (2) การประชุมผู้ถือหุ้น มาตรา 1171 ,1172 
 2.1 เรียกประชุมผู้ถือหุ้น 
 - กรรมการออกหนังสือนัดเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ หรือมาตรา 1175 
 - ลงพิมพ์โฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ 
 - หลักฐานการเรียกประชุม มาตรา 1175 มาตรา 1244 
 2.2 ประชุมผู้ถือหุ้น 
 - องค์ประชุม มาตรา 1176, 1178, 1179, 1187, 1188, 1189 
 - ประธานที่ประชุม มาตรา 1180 
 - การลงมติ มาตรา 1182-1186 
 - การมอบฉันทะ มาตรา 1187-1188 
 2.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ มาตรา 1151, 1190-1194 
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แผนผัง กรณีขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการมีมติให้เรียกประชุม 
ตามระเบียบ ข้อ 84 (2) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการออกหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
โดยส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนท่ีมีชื่อใน
ทะเบียนของบริษัท มาตรา 1175 

2.2 ประชุมผู้ถือหุ้น 

1. องค์ประชุมผู้ถือหุ้น 
- ข้อบังคับของบริษัท 
- ป.พ.พ. มาตรา 1176, 1178, 1179 
2. ประธานทีป่ระชุม มาตรา 1180 
3. การมอบฉันทะ มาตรา 1187-1188 
 

- ข้อบังคับก าหนด 
- ป.พ.พ. มาตรา 1182-1194  

- ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ 
  ส่งถึงตัวผู้ถือหุ้น มาตรา 1244 
- ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ ์

กรรมการออกหนังสือนัดเรียกประชุมคณะกรรมการ  
- ป.พ.พ. ไม่ได้ก าหนดวิธกีาร 
- ข้อบังคับมีก าหนดไว้หรือไม ่

1.2 ประชุมคณะกรรมการ 

1. องค์ประชมุคณะกรรมการ 
- ข้อบังคับของบริษัท 
- ป.พ.พ. มาตรา 1160  (ถ้า > 3 คนตอ้งเข้า 3 คน) 
2. ประธานที่ประชุม  
- ข้อบังคับของบริษัท 
- ป.พ.พ. มาตรา 1163 
 

  

 

1.1 เรียกประชุมคณะกรรมการ 
มาตรา 1162 

1.3 มติคณะกรรมการ             
ให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น 

- ข้อบังคับของบริษัท 
- ป.พ.พ. มาตรา 1161  
 

1. การประชุมคณะกรรมการ 

2. การประชุมผู้ถือหุ้น 
มาตรา 1171, 1172 

2.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ  
หรือก าหนดอ านาจกรรมการ 

ป.พ.พ. มาตรา 1151 
 

ยื่นค าขอจดทะเบยีน 

2.1 เรียกประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ภายใน 14 วัน 
(กรณ๊แต่งต้ังกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง 
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 3. กรณีขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่กรรมการมีมติให้เรียกประชุมตามที่ 
ผู้ถือหุ้นจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าร้องขอ ตามระเบียบ ข้อ 84 (3)  
  (1) การร้องขอ   
 - ผู้ถือหุ้นมีจ านวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจ านวนหุ้นของบริษัท เข้าชื่อกัน
ท าหนังสือ (ฉบับเดียวกัน) ร้องขอไปที่กรรมการโดยต้องระบุว่าขอให้เรียกประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องใดไว้ด้วย 
มาตรา 1173 
  (2) การประชุมคณะกรรมการ มีข้อบังคับก าหนดไว้หรือไม่ ถ้าไม่มี ตาม ป.พ.พ. 

 2.1 กรรมการคนหนึ่งคนใดเรียกประชุมคณะกรรมการ มาตรา 1162 
 - ออกหนังสือเรียกประชุมคณะกรรมการ 

 - หลักฐานการเรียกประชุม (เทียบมาตรา 1244) 
 2.2 ประชุมคณะกรรมการ  

 - องค์ประชุม มาตรา 1159 มาตรา 1160 และค าพิพากษาฎีกาท่ี 3362/2532 
 - ประธานที่ประชุม มาตรา 1163 
 2.3 มติของคณะกรรมการให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น มาตรา 1161 
  (3) การประชุมผู้ถือหุ้น มาตรา 1174 วรรคหนึ่ง (ต้องนัดเรียกและจัดให้มีการประชุมขึ้น
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจ านวนหุ้นของบริษัทยื่นหนังสือร้องขอตาม (1)) 
 3.1 เรียกประชุมผู้ถือหุ้น 
 - กรรมการออกหนังสือนัดเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ หรือมาตรา 1175 
 - ลงพิมพ์โฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ 
 - หลักฐานการเรียกประชุม มาตรา 1175 มาตรา 1244 
 3.2 ประชุมผู้ถือหุ้น 
 - องค์ประชุม มาตรา 1176, 1178, 1179, 1187, 1188, 1189 
 - ประธานที่ประชุม มาตรา 1180 
 - การลงมติ มาตรา 1182-1186 
 - การมอบฉันทะ มาตรา 1187-1188 
 3.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ มาตรา 1151, 1190-1194 
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แผนผัง กรณีขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่กรรมการมีมติให้เรียกประชุมตามที่ผู้ถือหุ้น
จ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าร้องขอ ตามระเบียบ ข้อ 84 (3) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ข้อบังคับก าหนด 
- ป.พ.พ. มาตรา 1182-1194  

กรรมการออกหนังสอืนัดเรียกประชุมคณะกรรมการ  
- ป.พ.พ. ไม่ได้ก าหนดวิธกีาร 
- ข้อบังคับมกี าหนดไว้หรือไม ่

2.2 ประชุมคณะกรรมการ 

1. องค์ประชมุคณะกรรมการ 
- ข้อบังคับของบริษัท 
- ป.พ.พ. มาตรา 1160  (ถ้า > 3 คนตอ้งเข้า 3 คน) 
2. ประธานที่ประชุม  
- ข้อบังคับของบริษัท 
- ป.พ.พ. มาตรา 1163 
 

  

 

2.1 เรียกประชุมคณะกรรมการ 
มาตรา 1162 

2.3 มติคณะกรรมการ             
ให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น 

- ข้อบังคับของบริษัท 
- ป.พ.พ. มาตรา 1161  
 

2. การประชุมคณะกรรมการ 

3. การประชุมผู้ถือหุ้น 
มาตรา 1174 

3.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 
หรือก าหนดอ านาจกรรมการ 

ป.พ.พ. มาตรา 1151 
 

ยื่นค าขอจดทะเบยีน 

3.2 ประชุมผู้ถือหุ้น 1. องค์ประชุมผู้ถือหุ้น 
- ข้อบังคับของบริษัท 
- ป.พ.พ. มาตรา 1176, 1178, 1179 
2. ประธานทีป่ระชุม มาตรา 1180 
 

1. ผู้ถือหุ้นมีจ านวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 แห่งจ านวนหุ้นของบริษัท
เข้าชื่อกันมีหนังสือร้องขอไปที่กรรมการ มาตรา 1173 

กรรมการออกหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
โดยส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียน

ของบริษัท มาตรา 1175,1244 

- ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ 
  ส่งถึงตัวผู้ถือหุ้น มาตรา 1244 
- ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ 

3.1 เรียกประชุมผู้ถือหุ้น 
 

การนัดเรียกและจัดให้มี
การประชุมขึ้นภายใน 

30 วัน 

ภายใน 14 วัน 
(กรณ๊แต่งต้ังกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง 
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 4. กรณีขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ร้องขอให้เรียกประชุมและเป็นผู้นัดเรียกประชุมเอง ตามระเบียบ ข้อ 84 (4)  
  (1) การร้องขอ 
 - ผู้ถือหุ้นมีจ านวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจ านวนหุ้นของบริษัท เข้าชื่อกัน
ท าหนังสือ (ฉบับเดียวกัน) ร้องขอไปที่กรรมการโดยต้องระบุว่าขอให้เรียกประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องใดไว้ด้วย 
มาตรา 1173 
 - หลักฐานการร้องขอไปที่กรรมการ (เทียบมาตรา 1244) 
  (2) การประชุมผู้ถือหุ้น มาตรา 1174 วรรคสอง  
  2.1 เรียกประชุมผู้ถือหุ้น 
  - ผู้ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจ านวนหุ้นของบริษัทออกหนังสือนัดเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ หรือมาตรา 1175   
  - ลงพิมพ์โฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ 
 - หลักฐานการเรียกประชุม มาตรา 1175 มาตรา 1244 
  2.2 ประชุมผู้ถือหุ้น 
  - องค์ประชุม มาตรา 1176, 1178, 1179, 1187, 1188, 1189 
  - ประธานที่ประชุม มาตรา 1180 
  - การลงมติ มาตรา 1182-1186 
  2.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ มาตรา 1151, 1190-1194 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 

แผนผัง กรณีขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าร้อง
ขอให้เรียกประชุมและเป็นผู้นัดเรียกประชุมเอง ตามระเบียบ ข้อ 84 (4) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ข้อบังคับก าหนด 
- ป.พ.พ. มาตรา 1182-1194  

2.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ  
หรือก าหนดอ านาจกรรมการ 

ป.พ.พ. มาตรา 1151 
 

ยื่นค าขอจดทะเบยีน 

2.2 ประชุมผู้ถือหุ้น 

1. องค์ประชุมผู้ถือหุ้น 
- ข้อบังคับของบริษัท 
- ป.พ.พ. มาตรา 1176, 1178, 1179 
2. ประธานทีป่ระชุม มาตรา 1180 
 

1. ผู้ถือหุ้นมีจ านวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 แห่งจ านวนหุ้นของบริษัทเข้าชื่อกันมี
หนังสือร้องขอไปที่กรรมการ มาตรา 1173 

 

2. การประชุมผู้ถือหุ้น 
มาตรา 1174 

ผู้ถือหุ้น 1 ใน 5 ออกหนังสือเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้น ส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน 
ท่ีมีชื่อในทะเบียนของบริษัท มาตรา 
1175,1244 

- ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ 
  ส่งถึงตัวผู้ถือหุ้น มาตรา 1244 
- ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ ์

2.1 เรียกประชุมผู้ถือหุ้น 
 

กรรมการไม่นัดเรียกและไม่จัดใหม้ีการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพลันภายใน 30 วันนับแต่วันยื่นค าร้องขอ 

ภายใน 30 วัน 

พ้น 30 วัน 

ภายใน 14 วัน 
(กรณ๊แต่งต้ังกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง 
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ข้อสังเกตและข้อควรรู้  
 1. มาตรา 1173 การประชุมวิสามัญจะต้องนัดเรียกให้มีขึ้นในเมื่อ.....  
  มาตรา 1174 วรรคหนึ่ง .....ให้กรรมการเรียกประชุมโดยพลัน  
  มาตรา 1174 วรรคสอง ......เรียกประชุมภายในสามสิบวันนับแต่วันยื่นค าร้อง..... 
  * นัดเรียกให้มีข้ึน = นัดเรียก + จัดให้มีการประชุมข้ึน 
  ** กรรมการบริษัทต้องเรียกประชุมโดยพลัน = เรียกและประชุมคณะกรรมการเพ่ือให้มีมติ
ให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ แล้วจึงมีหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือ
หุ้นระบุตามหนังสือร้องขอ และจัดให้มีการประชุมและด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมี
มติในเรื่องท่ีมีการร้องขอตามวาระที่นัดประชุมภายใน 30 วันนับแต่วันยื่นค าร้อง 
  *** กรรมการบริษัทต้องเรียกประชุมโดยพลันตามมาตรา 1174 วรรคหนึ่ง จะไม่เรียก
ประชุมไม่ได้ เพราะบทบัญญัติมาตรา 1174 เป็นบทบังคับให้ต้องปฏิบัติและไม่ได้ให้สิทธิกรรมการที่จะใช้
ดุลยพินิจแต่อย่างใด เพราะถ้ากรรมการไม่นัดเรียกและจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 30 วันนับแต่วันยื่น
ค าร้องขอตาม (1) ผลคือ พ้น 30 วันแล้วผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ ถือหุ้นรวมกันไม่
น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจ านวนหุ้นของบริษัทย่อมนัดเรียกและจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกันเองก็ได้ตามมาตรา 
1174 วรรคสอง และไม่จ าต้องให้ผู้ถือหุ้นเดิมทุกคนที่ขอให้เรียกประชุมร่วมเรียกประชุมได้ (ค าพิพากษา
ฎีกาท่ี 4219/2541 รวมค าพิพากษาหน้า 185)  
  **** หรือกรณีกรรมการนัดเรียกและจัดให้มีการประชุมขึ้นตามที่ร้องขอ แต่ได้จัดประชุม   
ผู้ถือหุ้นเกินระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันยื่นค าร้อง หากผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องได้ไปเข้าประชุมและ
ออกเสียงลงมติในการประชุมนั้นด้วย ถือว่าผู้ถือหุ้นนั้นยอมรับการจัดประชุมของกรรมการแล้ว ย่อมจะนัด
เรียกและจัดประชุมขึ้นเองอีกหรือโต้แย้งการประชุมที่จัดโดยกรรมการนั้นในภายหลังไม่ได้ 
  ***** ในการนัดเรียกและจัดให้มีการประชุมขึ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอนั้น ถ้าคณะกรรมการ
เรียกนัดให้อาจก าหนดให้มีวาระเรื่องอ่ืน ๆ เพิ่มเติม นอกจากวาระที่ผู้ถือหุ้นร้องขอก็ได้ แต่จะตัดลดวาระท่ี  ผู้
ถือหุ้นร้องขอมาไม่ได้ 
 2. กรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง จะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนออกเสียงแทนก็ได้ แต่
จะต้องมอบฉันทะโดยท าเป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1187 ซึ่งมาตรา 1188 
ได้ก าหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะ ดังนั้น หนังสือมอบฉันทะจะต้องมีรายการครบถ้วนตามมาตรา 1188 
กล่าวคือ หนังสือมอบฉันทะจะต้องท าตามแบบที่กฎหมายก าหนด หากหนังสือมอบฉันทะมีรายการไม่ครบถ้วน
ตามแบบท่ีก าหนด ย่อมเป็นโมฆะ  
 การประชุมผู้ถือหุ้นหากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทน จะต้องส่ง
ส าเนาหนังสือมอบฉันทะเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาด้วย 
 3. ผู้ถือหุ้นที่จะนับเป็นองค์ประชุมและนับคะแนนเสียงในการออกเสียงลงมติจะต้องอยู่ในที่
ประชุม หากมาเข้าประชุมก็นับเป็นองค์ประชุม แต่เมื่อออกจากที่ประชุมไปแล้วถือว่าไม่อยู่ในที่ประชุมจะไม่
นับรวมเป็นองค์ประชุม และในวาระใดที่ไม่อยู่ในที่ประชุมแม้จะได้ลงคะแนนไว้ ก็ไม่อาจนับเป็นคะแนนเสียง
ในการลงมติวาระที่ไม่อยู่ในที่ประชุมแต่อย่างใด 



ล ำดับ เอกสำรประกอบ มี ไม่มี หมำยเหตุ

1 บอจ.1

2 บอจ.4

3 แบก ก.

4 แบบค ำรับรองกำรจดทะเบียน

5 ส ำเนำหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมคณะกรรมกำร

6 หลักฐำนกำรส่งหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมคณะกรรมกำร

7 ส ำเนำหนังสือของผู้ถือหุ้นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหน่ึงในห้ำถึงกรรมกำร

8 หลักฐำนกำรส่งหนังสือของผู้ถือหุ้นหน่ึงในห้ำถึงกรรมกำร

9 ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรท่ีเรียกให้ประชุมผู้ถือหุ้น

10 ส ำเนำรำยช่ือซ่ึงปรำกฏลำยมือช่ือกรรมกำรท่ีเข้ำประชุมคณะกรรมกำร

11 หนังสือพิมพ์ท่ีลงพิมพ์โฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

12 ส ำเนำหนังสือบอกกล่ำวนัดเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

13 หลักฐำนกำรส่งหนังสือบอกกล่ำวนัดเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

14 ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น

15 ส ำเนำรำยช่ือซ่ึงปรำกฏลำยมือช่ือผู้ท่ีเข้ำประชุมผู้ถือหุ้น

16 หนังสือมอบอ ำนำจ

17 ส ำเนำบัตรกรรมกำรผู้ขอจดทะเบียน

18 ส ำเนำหลักฐำนกำรเป็นผู้รับรองลำยมือช่ือ

19 อ่ืนๆ

ผู้รับเอสำร ..............................................................................................

วันท่ี .....................................

เบอร์โทร .................................

เอกสำรหมำยเลข 1

  บริษัท .................................................................................................... จ ำกัด

 เอกสำรย่ืนประกอบกำรจดทะเบียน

ทะเบียนเลขท่ี ....................................................................................................

ผู้ขอย่ืนเอกสำร .......................................................................................
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ตัวอย่างที่ 1 หนังสือแจ้งการจดทะเบียนตามระเบียบฯ ข้อ 86 
 
 
 

ที่ พณ............................ ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด.............. 
 เลขที่........ถนน........................... 
 อ ำเภอ...................................... 
 จังหวัด.............รหัสไปรษณีย์......  

    วันที่..............................................    

เรื่อง กำรจดทะเบียน................................ 

เรียน   ...................................................... 

  ด้วย........................................ได้ยื่นค ำขอจดทะเบียน ... ......*(ระบุรำยละเอียด)............ 
ของบริษัท.....................................ทะเบียนเลขที่.......................................ณ ......................... .................. 
ตำมค ำขอที่..........................รับวันที่ ..........................โดยอำศัยมติท่ีประชุม.................. เมื่อวันที่…………. 

 ดังนั้น หำกท่ำนมีข้อคัดค้ำนกำรจดทะเบียนดังกล่ำวข้ำงต้น ขอให้ยื่นหนังสือคัดค้ำนกำร  
จดทะเบียนโดยระบุเหตุผลที่คัดค้ำนพร้อมทั้งส่งหลักฐำนประกอบค ำคัดค้ำนไปยังนำยทะเบียนภำยใน 15 วัน
นับแต่วันที่ลงในหนังสือฉบับนี้ หำกนำยทะเบียนไม่ได้รับหนังสือคัดค้ำนภำยในระยะเวลำดังกล่ำว หรือ 
ค ำคัดค้ำนไม่อำจรับฟังได้ หรือหลักฐำนประกอบค ำคัดค้ำนไม่อำจเชื่อถือได้ตำมกฎหมำย นำยทะเบียนจะ
ตรวจพิจำรณำค ำขอจดทะเบียนต่อไป 

    จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ 

                                                            ขอแสดงควำมนับถือ  
 

 (.................................................) 
นำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด....................................... 

กลุ่มงำน..................................... 
โทร. .......................................... 
โทรสำร ..................................... 
 
 

* ระบุรายการจดทะเบียนให้ทราบตามสมควร เช่น เปลี่ยนกรรมการหรืออ านาจกรรมการ ให้ระบุชื่อกรรมการ 
เข้า-ออก หรืออ านาจกรรมการที่ขอจดทะเบียน 

 
 

เอกสำรหมำยเลข 3 
 



 
 

ตัวอย่างที่ 2 หนังสือแจ้งผู้คัดค้าน (กรณีมีการคัดค้านการจดทะเบียนไว้ก่อน) 
 
 
 

ที่ พณ............................ ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด.............. 
 เลขที่........ถนน........................... 
 อ ำเภอ...................................... 
 จังหวัด.............รหัสไปรษณีย์......  

    วันที่..............................................    

เรื่อง กำรจดทะเบียน................................ 

เรียน   ...................................................... 

อ้ำงถึง หนังสือคัดค้ำนกำรจดทะเบียนของท่ำน ฉบับลงวันที่ .................................................. 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ท่ำนได้คัดค้ำนกำรจดทะเบียนของบริษัท...................ทะเบียนเลขที่ 
....................................... ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

 บัดนี้..................ได้ยื่นจดทะเบียน.................* (ระบุรำยละเอียด) ....................................
ณ. ............................................ค ำขอท่ี..............................................รบัวนัท่ี.................................  
โดยอำศัยมติที่ประชุม.............................................เมื่อวันที่............................. ................................ 

 ดังนั้น หำกท่ำนมีข้อคัดค้ำนกำรจดทะเบียนดังกล่ำวข้ำงต้น ให้ยื่นหนังสือคัดค้ำนกำร  
จดทะเบียนโดยระบุเหตุผลที่คัดค้ำนพร้อมทั้งส่งหลักฐำนประกอบค ำคัดค้ำนไปยังนำยทะเบียนภำยใน 15 วัน
นับแต่วันที่ลงในหนังสือฉบับนี้ หำกนำยทะเบียนไม่ได้รับหนังสือคัดค้ำนภำยในระยะเวลำดังกล่ำว หรือ 
ค ำคัดค้ำนไม่อำจรับฟังได้ หรือหลักฐำนประกอบค ำคัดค้ำนไม่อำจเชื่อถือได้ตำมกฎหมำย นำยทะเบียนจะ
ตรวจพิจำรณำค ำขอจดทะเบียนต่อไป 

    จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ 

                                                            ขอแสดงควำมนับถือ  
 

 (.................................................) 
นำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด....................................... 

กลุ่มงำน..................................... 
โทร. .......................................... 
โทรสำร ..................................... 

* ระบุรายการจดทะเบียนให้ทราบตามสมควร เช่น เปลี่ยนกรรมการหรืออ านาจกรรมการ ให้ระบุชื่อกรรมการ 
เข้า-ออก หรืออ านาจกรรมการที่ขอจดทะเบียน 



 
 

ตัวอย่างที่ 3 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้คัดค้าน (กรณีค าคัดคา้นไม่อาจรับฟังได้) 
 
 
 

ที่ พณ............................ ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด.............. 
 เลขที่........ถนน........................... 
 อ ำเภอ...................................... 
 จังหวัด.............รหัสไปรษณีย์......  

    วันที่..............................................    

เรื่อง แจ้งผลกำรพิจำรณำ 

เรียน   ...................................................... 

อ้ำงถึง หนังสือคัดค้ำนกำรจดทะเบียนของท่ำน ฉบับลงวันที่ .................................................. 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ท่ำนได้คัดค้ำนกำรจดทะเบียนของบริษัท...................ทะเบียนเลขที่ 
.......................................ค ำขอที่............................ซึ่งยื่นไว้ต่อนำยทะเบียน เมื่อวันที่............... ............ 
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

 นำยทะเบียนได้พิจำรณำค ำขอข้ำงต้นประกอบกับค ำคัดค้ำนแล้ว เห็นว่ำ ค ำคัดค้ำนของ
ท่ำนไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะสำมำรถรับฟังได้ ดังนี้ 

 ประเด็นที่ 1 เร่ืองที่คัดค้ำน – ข้อกฎหมำย+ข้อพิจำรณำและข้อสนับสนุน (ตำมพ.ร.บ.วิปกครองฯ มำตรำ 37)  
 ประเด็นที่ 2 เร่ืองที่คัดค้ำน – ข้อกฎหมำย+ข้อพิจำรณำและข้อสนับสนุน (ตำมพ.ร.บ.วิปกครองฯ มำตรำ 37)  

 ด้วยเหตุผลดังกล่ำว นำยทะเบียนจึงมีค ำสั่งรับจดทะเบียนค ำขอข้ำงต้นไว้ตำมประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 1019 เมื่อวันที่ ..............................................  

 ดังนั้น หำกไม่เห็นด้วยกับค ำสั่งของนำยทะเบียน ท่ำนมีสิทธิอุทธรณ์ค ำสั่งดังกล่ำวต่อนำย
ทะเบียนภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับทรำบหนังสือฉบับนี้ โดยท ำเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง
หรือข้อกฎหมำยที่ใช้อ้ำงอิงประกอบด้วย 

    จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ 

                                                            ขอแสดงควำมนับถือ  
 

 (.................................................) 
นำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด....................................... 

กลุ่มงำน..................................... 
โทร. .......................................... 
โทรสำร ..................................... 



 
 

ตัวอย่างที่ 4 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ขอจดทะเบียน (กรณีไม่รับจดทะเบียน) 
 
 
 

ที่ พณ............................ ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด.............. 
 เลขที่........ถนน........................... 
 อ ำเภอ...................................... 
 จังหวัด.............รหัสไปรษณีย์......  

    วันที่..............................................    

เรื่อง แจ้งผลกำรพิจำรณำ 

เรียน   ...................................................... 

อ้ำงถึง ค ำขอจดทะเบียน................................................... 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ท่ำนได้ยื่นค ำขอจดทะเบียน...................................ของบริษัท
.........................ทะเบียนเลขท่ี .......................................ค ำขอที่............................ซึ่งยื่นไว้ต่อนำยทะเบียน 
เมื่อวันที่........................... ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

 นำยทะเบียนได้พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 เร่ืองที่คัดค้ำน – ข้อกฎหมำย+ข้อพิจำรณำและข้อสนับสนุน (ตำมพ.ร.บ.วิปกครองฯ มำตรำ 37)  
 ประเด็นที่ 2 เร่ืองที่คัดค้ำน – ข้อกฎหมำย+ข้อพิจำรณำและข้อสนับสนุน (ตำมพ.ร.บ.วิปกครองฯ มำตรำ 37)  

 ด้วยเหตุผลดังกล่ำว นำยทะเบียนจึงมีค ำสั่งไมร่ับจดทะเบียนค ำขอข้ำงต้นไว้ตำมประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 1019  

 ดังนั้น หำกไม่เห็นด้วยกับค ำสั่งของนำยทะเบียน ท่ำนมีสิทธิอุทธรณ์ค ำสั่งดังกล่ำวต่อ 
นำยทะเบียนภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับทรำบหนังสือฉบับนี้ โดยท ำเป็นหนังสือระบุข้อโต้ แย้ง 
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมำยที่ใช้อ้ำงอิงประกอบด้วย 

    จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ 

                                                            ขอแสดงควำมนับถือ  
 

 (.................................................) 
นำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด....................................... 

กลุ่มงำน..................................... 
โทร. .......................................... 
โทรสำร ..................................... 
 











ระบบข้อมูลค าวินิจฉยั ข้อหารือ และเอกสารปกปิด 



เวปไซต์ ค้นหาค าพพิากษาศาลฎีกา 
ไปท่ี  http://deka.supremecourt.or.th/ 



 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
http://www.krisdika.go.th/home 

 

 

 













 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าพิพากษาที่ควรศึกษา 

 

 

 

 

 






















