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คำสั่งสำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหำนคร
ที่ (๘) ๒/๒๕๖๕
เรื่อง เพิกถอนกำรจดทะเบียน
ตำมที่ บ ริ ษั ท อิ น สเพอริ ท คอร์ เปอเรท จ ำกั ด ทะเบี ย นเลขที่ ๐๑๐๕๕๖๐๑๕๘๓๙๘
ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนกรรมกำรและอำนำจกรรมกำร คำขอที่ ๑๐๐๘๒๖๕๐๔๑๑๐๐๐๕ โดยอำศัย
มติ ที่ ป ระชุม วิสำมัญ ผู้ ถือ หุ้ น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อ วัน ที่ ๘ เมษำยน ๒๕๖๕ และนำยทะเบี ย น
หุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหำนคร มีคำสั่งรับจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๑ เมษำยน ๒๕๖๕ นั้น
บัดนี้ ปรำกฏข้อเท็จจริงต่อนำยทะเบียนว่ำ กำรจดทะเบียนกรรมกำรและอำนำจกรรมกำร
คำขอที่ ๑๐๐๘๒๖๕๐๔๑๑๐๐๐๕ ของบริษัท อินสเพอริท คอร์เปอเรท จำกัด อำศัยมติที่ประชุมวิสำมัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ เมษำยน ๒๕๖๕ มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุม จำนวน ๓ คน
นั บจำนวนหุ้ นได้ ๑๐,๐๐๐ หุ้ น และได้มีกำรบอกกล่ำวนัด ประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มีนำคม ๒๕๖๕
อีกทั้งได้หนังสือลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำรของนำยธนภัทร อินทักษิณ ลงวันที่ ๘ เมษำยน ๒๕๖๕
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๘ เมษำยน ๒๕๖๕ บริษัทได้รับเมื่อวันที่ ๘ เมษำยน ๒๕๖๕ ซึ่งนำงสำวเงำทรำย สงวนคำ
กรรมกำรผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนบริษัทระบุในคำรับรองกำรจดทะเบียนบริษัทจำกัดว่ำกำรจดทะเบียน
ตำมคำขอนี้ได้ดำเนินกำรตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ว่ำด้วยหุ้นส่ว นบริษัท และตำมระเบียบ
สำนักงำนทะเบียนหุน้ ส่วนบริษัทกลำงฯ โดยถูกต้องครบถ้วนตรงตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร เมื่อนำยทะเบียน
ตรวจพิจำรณำแล้วเห็นว่ำคำขอจดทะเบียนดังกล่ำวมีรำยกำรบริบูรณ์ตำมที่บังคับไว้ตำมประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์ มำตรำ ๑๐๑๙ และมีเอกสำรประกอบครบถ้วนตำมระเบียบสำนักงำนทะเบียนทะเบียน
หุ้ น ส่ ว นบริษั ท กลำงฯ จึ งรับ จดทะเบี ย นให้ เมื่ อ วัน ที่ ๑๑ เมษำยน ๒๕๖๕ นำยภั ท ร อิ น ทั ก ษิ ณ
ผู้ถูกจดทะเบียนให้ออกจำกตำแหน่งกรรมกำร ซึ่งเป็นคู่กรณี มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๖ เมษำยน ๒๕๖๕
ขอให้นำยทะเบียนเพิกถอนคำขอจดทะเบียนอ้ำงว่ำไม่ได้รับหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๙ มีนำคม ๒๕๖๕ กำรจัดประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่
๘ เมษำยน ๒๕๖๕ ไม่มีกำรประชุมเกิดขึ้นจริง รวมทั้งไม่เคยยื่นหนังสือลำออกต่อบริษัท พิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำกำรยื่นหนังสือร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนอยู่ภำยใน ๑ ปีนับแต่วันที่นำยทะเบียนมีคำสั่ง
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รับจดทะเบียน จึงเป็นกำรอุทธรณ์คำสั่งทำงปกครอง ตำมพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ มำตรำ ๔๔ ประกอบมำตรำ ๔๐ วรรคสอง นำยทะเบี ย นได้ แ สวงหำข้ อ เท็ จ จริ ง
และพยำนหลักฐำนที่จำเป็นแก่กำรพิสูจน์ โดยมีหนังสือไปยังผู้เกี่ยวข้องเพื่อมำให้ถ้อยคำหรือชี้แจงข้อเท็จจริง
พร้อมจัดส่งเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับคำขอจดทะเบียน ปรำกฏว่ำมีผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๒ รำย
คือนำงสำวเงำทรำย สงวนคำ ผู้ขอจดทะเบียนและผู้ถือหุ้นของบริษัท และนำงพิมพ์พิสำ สงวนคำ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสำรประกอบคำชี้แจงว่ำก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่
๑ เมษำยน ๒๕๖๕ ได้ส่งจดหมำยบอกกล่ำวนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน ๓ คน คือนำยธนภัทร อินทักษิณ
นำงพิมพ์พิสำ สงวนคำ และนำงสำวเงำทรำย สงวนคำซึ่งขณะนั้น ผู้ถือหุ้นทั้ง ๓ คน พักอำศัยอยู่บ้ำนเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรำยนำยธนภัทรฯ ไม่ยอมเซ็นต์รับและไม่ยอมรับจดหมำยเชิญประชุม กรรมกำรจึงแจ้งกำรประชุม
ด้วยวำจำต่อหน้ำ แต่ไม่ได้มีกำรส่งจดหมำยทำงไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุน้ เนื่องจำกเข้ำใจว่ำพักอำศัย
อยู่บ้ำนเดียวกัน รวมทั้งได้ประกำศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือพิมพ์ แอค แทกซ์ นิวส์
ลงวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๕ และในวันประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ ๘ เมษำยน ๒๕๖๕ มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุม
จำนวน ๒ คน คือนำงสำวเงำทรำย สงวนคำ และนำงพิมพ์พิสำ สงวนคำ ส่วนนำยธนภัทร อินทักษิณ
ไม่ได้เข้ำประชุม พร้อมทั้งได้จัดส่งเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องประกอบคำชี้แจงและขอแก้ไขคำรับรอง
กำรจดทะเบียนบริษัทจำกัดใหม่ โดยระบุข้อควำมต่ำงจำกฉบับที่รับจดทะเบียนไว้ว่ำ “บอกกล่ำวนัดประชุมวิสำมัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๕ ได้จัดประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๘ เมษำยน ๒๕๖๕ มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมจำนวน ๒ คน นับจำนวนหุ้นได้ ๖,๐๐๐ หุ้น
จำกข้อเท็จจริงตำมรำยกำรทำงทะเบียน คำชี้แจงและเอกสำรประกอบคำชี้แจง ปรำกฏว่ำบริษัท อินสเพอริท
คอร์เปอเรท จ ำกั ด ก่ อ นรับ จดทะเบี ย นค ำขอที่ พิ พ ำท บริษั ท ฯ มี ก รรมกำรจ ำนวน ๒ คน คื อ
(๑) นำงสำวเงำทรำย สงวนคำ (๒) นำยธนภัทร อินทักษิณ ซึ่งกฎหมำยกำหนดให้กรรมกำรจะเรียกประชุมวิสำมัญ
เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นควรตำมมำตรำ ๑๑๗๒ แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ แต่กำรเรียกประชุม
ดังกล่ำวจะต้องมำจำกมติของคณะกรรมกำรให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเสียก่อนตำมนัยคำพิพำกษำฎีกำที่ ๑๐๔๐/๒๕๖๑
ซึ่งระบุว่ำ “กรรมกำร หมำยถึง คณะกรรมกำร มิ ได้หมำยถึงกรรมกำรคนหนึ่งคนใดหรือหลำยคน
กำรจะเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญหรือไม่ กรรมกำรคนหนึ่งคนใดชอบที่จะนัดเรียกประชุมกรรมกำรเพื่อพิจำรณำกันเสียก่อน”
เมื่อปรำกฏว่ำกำรเรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ ๘ เมษำยน ๒๕๖๕ ไม่ได้มีมติคณะกรรมกำร
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ให้เรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และจำกหลักฐำนสำเนำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นลงวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๕
บอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีกำรประชุมในวันที่ ๘ เมษำยน ๒๕๖๕ และสำเนำหนังสือพิมพ์
แอค แทกซ์ นิวส์ ที่ลงโฆษณำในหนังสือพิมพ์ ลงวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๕ ได้ดำเนินกำรก่อนวันนัดประชุม
น้อยกว่ำเจ็ดวัน รวมทั้งไม่ปรำกฎหลักฐำนกำรส่งหนังสือบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นทำงไปรษณีย์ตอบรับ
หรือหลักฐำนกำรรับทรำบกำรเรียกประชุมไปยังนำยธนภัทร อินทักษิณ ผู้ถือหุ้น และไม่ปรำกฏหนังสือลำออก
จำกตำแหน่งกรรมกำรของนำยธนภัทร อินทักษิณ แต่อย่ำงใด จึงรับฟังได้ว่ำบริษัทไม่ได้ดำเนินกำร
จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นตำมขั้นตอนที่กฎหมำยกำหนดไว้ ซึ่งหำกข้อเท็จจริงเป็นเช่นนี้ในขณะที่พิจำรณำทำคำสั่ง
รับจดทะเบียน นำยทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนให้ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๑๐๑๙
เมื่อข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนที่ปรำกฏมีควำมชัดเจนเพียงพอรับฟังได้ว่ำในกำรยื่นคำขอจดทะเบียน
ไม่ได้ดำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำย ย่อมเป็นกรณีข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญของกำรขอจดทะเบียนไม่ถูกต้อง
อันเป็นเหตุให้เพิกถอนกำรจดทะเบียนได้ และเป็นเงื่อนไขแห่งควำมชอบด้วยกฎหมำย อันจะทำให้คำสั่ง
รั บ จดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงกรรมกำรและอ ำนำจกรรมกำร ค ำขอที่ ๑๐๐๘๒๖๕๐๔๑๑๐๐๐๕
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษำยน ๒๕๖๖ เป็นคำสั่งทำงปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย
อำศัย อำนำจตำมควำมในมำตรำ ๔๖ แห่ งพระรำชบัญ ญั ติวิธีป ฏิ บั ติรำชกำรทำงปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ นำยทะเบี ย นหุ้ น ส่ ว นบริ ษั ท กรุ ง เทพมหำนคร จึ ง มี ค ำสั่ ง เพิ ก ถอนกำรจดทะเบี ย น
คำขอที่ ๑๐๐๘๒๖๕๐๔๑๑๐๐๐๕ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่มีคำสั่งเป็นต้นไป
อนึ่ง หำกท่ำนไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของนำยทะเบียนและผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์ดังกล่ำวข้ำงต้น
ก็ชอบที่จะดำเนินกำรยื่นฟ้องต่อศำลปกครองภำยใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ ทั้งนี้ ตำมพระรำชบัญญัติ
จัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มิถนุ ำยน พ.ศ. ๒๕๖๕
ศศิธร มำกผำสุข
นำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหำนคร

