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คำสั่งสำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหำนคร
ที่ (๘) ๓/๒๕๖๕
เรื่อง เพิกถอนกำรจดทะเบียน
ตำมที่บริษัท ริรวย เอนเนอร์จี จำกัด ทะเบียนเลขที่ ๐๑๐๕๕๕๘๐๖๔๔๔๖ ได้ยื่นคำขอ
จดทะเบี ยนแก้ไขหนั งสือบริคณห์ สนธิ ข้อ ๒ (สำนักงำนของบริษั ท) กรรมกำร อำนำจกรรมกำร
และที่ตั้งสำนักงำนของบริษัท คำขอที่ ๑๐๐๘๒๖๕๐๔๒๖๐๐๔๖ โดยอำศัยมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษำยน ๒๕๖๕ และนำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหำนคร
มีคำสั่งรับจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๖ เมษำยน ๒๕๖๕ นั้น
บัดนี้ ปรำกฏข้อเท็จจริงต่อนำยทะเบียนว่ำ
๑. กำรจดทะเบียนคำขอที่ ๑๐๐๘๒๖๕๐๔๒๐๐๔๖ ของบริษัท ริรวย เอนเนอร์จี จำกัด
อำศัยมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษำยน ๒๕๖๕ มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุม
จำนวน ๓ คน นับจำนวนหุ้นได้ ๑๐,๐๐๐ หุ้น และได้มีกำรบอกกล่ำวนัดประชุมเมื่อวันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๕
ซึ่งกรรมกำรผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนระบุในคำรับรองกำรจดทะเบียนบริษัทจำกัดว่ำ กำรจดทะเบียนตำมคำขอนี้
ได้ดำเนินกำรตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ว่ำด้วยหุน้ ส่วนบริษัท และตำมระเบียบสำนักงำนทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกลำง โดยถูกต้องครบถ้วนตรงตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร อีกทั้งยังรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำน
กำรดำเนินกำรดังกล่ำวได้เก็บรักษำไว้ ณ สำนักงำนแห่งใหญ่ของบริษัทและพร้อมที่จะให้ตรวจสอบและส่งมอบ
ต่อนำยทะเบียนได้ทันที เมื่อนำยทะเบียนตรวจพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ คำขอจดทะเบียนดังกล่ำวมีรำยกำรบริบูรณ์
ตำมที่บังคับไว้ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๑๐๑๙ และมีเอกสำรประกอบครบถ้วน
ตำมระเบียบสำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลำงฯ จึงรับจดทะเบียนให้เมื่อวันที่ ๒๖ เมษำยน ๒๕๖๕
๒. กรรมกำรที่ถูกจดทะเบียนให้ออกจำกตำแหน่งกรรมกำร จำนวน ๒ คน ซึ่งเป็นคู่กรณีมีหนังสือ
ฉบับลงวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ขอให้จดทะเบียนแก้ไขกลับสู่สถำนะเดิม และดำเนินคดีกับกรรมกำร
ผู้ขอจดทะเบียน ในควำมผิดทำใช้หรืออ้ำงเอกสำรอันเป็นเท็จต่อนำยทะเบียน ที่รับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง
บริษัท ริรวย เอนเนอร์จี จำกัด อ้ำงว่ำกรรมกำรผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้ดำเนินกำรตำมประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์ ว่ำด้วยหุ้นส่วนบริษัท และตำมระเบียบสำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลำง รำยกำรและข้อควำม
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ที่ระบุในคำขอและเอกสำรประกอบคำขอเป็นควำมเท็จทั้งสิ้น รวมทั้งไม่ได้รับแจ้งกำรบอกกล่ำวนัดประชุมวิสำมัญ
ผู้ถือ หุ้ น /คณะกรรมกำร ไม่ ได้เข้ำร่ว มประชุม วิสำมั ญ ผู้ถื อหุ้ น /คณะกรรมกำร ไม่ไ ด้ ร่วมลงมติ ใด ๆ
เพื่ อ ให้ แ ก้ ไขเปลี่ ย นแปลงและไม่ ได้ ล ำออกจำกต ำแหน่ งกรรมกำรบริษั ท ริร วย เอนเนอร์จี จำกั ด
พิจำรณำแล้วเห็น ว่ำกำรยื่นหนั งสือร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนอยู่ภำยใน ๑ ปีนับแต่วัน ที่
นำยทะเบียนมีคำสั่งรับจดทะเบียน จึงเป็นกำรอุทธรณ์คำสั่งทำงปกครอง ตำมพระรำชบัญญัตวิ ิธปี ฏิบัติรำชกำร
ทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มำตรำ ๔๔ ประกอบมำตรำ ๔๐ วรรคสอง
๓. นำยทะเบียนได้แสวงหำข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนที่จำเป็นแก่กำรพิสูจน์ โดยมีหนังสือ
ไปยังกรรมกำรผู้ขอจดทะเบียนและผู้ถอื หุ้นของบริษัท เพื่อมำให้ถ้อยคำหรือชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมจัดส่ง
เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับคำขอจดทะเบียนแล้ว แต่กรรมกำรผู้ขอจดทะเบียน ไม่ได้แสดงเอกสำรหลักฐำน
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรประชุ ม วิ ส ำมั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ เมษำยน ๒๕๖๕
ตำมที่รับรองไว้ว่ำจะส่งมอบเอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวต่อนำยทะเบียนทันที ประกอบกับกรรมกำรผู้ขอจดทะเบียนได้
ยอมรับต่อนำยทะเบียน ปรำกฏตำมบันทึกถ้อยคำเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๑๔.๑๕ น.
ว่ำบริษัทไม่มีกำรนัดประชุมคณะกรรมกำรและประชุมคณะกรรมกำรเพื่อกำหนดวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
และไม่ได้มีกำรจัดประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษำยน ๒๕๖๕ เพื่อแก้ไข
รำยกำรจดทะเบียนตำมที่ยื่นคำขอจดทะเบียนแต่อย่ำงใด จึงรับฟังได้ว่ำบริษัทไม่ได้ดำเนินกำรจัดให้มีกำรประชุม
ผู้ถือหุ้นตำมขัน้ ตอนที่กฎหมำยกำหนดไว้ ซึ่งหำกข้อเท็จจริงเป็นเช่นนี้ในขณะที่พิจำรณำทำคำสั่งรับจดทะเบียน
นำยทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนให้ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๑๐๑๙
เมื่อปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำกำรยื่น คำขอจดทะเบียนไม่ได้ดำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำย
โดยที่ข้อเท็จจริงดังกล่ำวเป็นสำระสำคัญที่ทำให้กำรขอจดทะเบียนไม่ถูกต้อง เป็นเหตุให้เพิกถอนกำรจดทะเบียนได้
และเป็นเงื่อนไขแห่งควำมชอบด้วยกฎหมำยอันจะทำให้คำสั่งรับจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ ๒ (สำนักงำนของบริษัท) กรรมกำร อำนำจกรรมกำร และที่ตั้งสำนักงำนของบริษัท คำขอที่ ๑๐๐๘๒๖๕๐๔๒๐๐๔๖
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษำยน ๒๕๖๕ 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 ๑๐๐๘๒๖๕๐๔๒๐๐๔๖ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่มีคำสั่งเป็นต้นไป
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อนึ่ง หำกท่ำนไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของนำยทะเบียนและผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์ดังกล่ำวข้ำงต้น
ก็ชอบที่จะดำเนินกำรยื่นฟ้องต่อศำลปกครองภำยใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ ทั้งนี้ ตำมพระรำชบัญญัติ
จัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มิถนุ ำยน พ.ศ. ๒๕๖๕
บัวหรัน สินจังหรีด
นำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหำนคร

