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การบัญชีบริษัทจํากัด

หน่วยที่ 1

ความรู้ทัว่ไป
เกี่ยวกับบริษัทจํากัด

 การดําเนินการจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบบริษัท ซึ่งธุรกิจที่มีขนาดของเงินทุนคอนขางสูงถึงสูงมาก

เพราะสามารถระดมทุนจากบุคคลภายนอกไดงายกวารูปแบบธุรกิจอื่น ๆ และบริษัทจํากัดนั้นได

แบงเปน 2 ประเภท คือ บริษัทเอกชนจํากัด กับบริษัทมหาชนจํากัด โดยจัดตั้งภายใตขอบังคับ

ของกฎหมายที่ตาง ๆ ความเหมือนของบริษัทเอกชนจํากัด กับบริษัทมหาชนจํากัด คือมีทุนเปนหุน

มีมูลคาหุนละเทา ๆ กัน ซึ่งแบงหุน เปน 2 ประเภท คือ หุนสามัญ และหุนบุริมสิทธิ

สาระสําคัญ

 1. ความหมายและประเภทของบริษัทจํากัด 

 2. การจัดตั้งบริษัทเอกชนจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด

 3. ขอแตกตางระหวางบริษัทเอกชนจํากัด กับบริษัทมหาชนจํากัด

 4. ทุนของบริษัทเอกชนจํากัดและทุนบริษัทมหาชนจํากัด

 5. ทะเบียนหุนทุน

สาระการเรียนรู้

 1. อธิบายความหมายบริษัทจํากัดได

 2. บอกประเภทของบริษัทจํากัดได

 3. อธิบายการจัดตั้งบริษัทเอกชนจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัดได

 4. บอกขอแตกตางระหวางบริษัทเอกชนจํากัด กับบริษัทมหาชนจํากัดได

 5. อธิบายทุนของบริษัทเอกชนจํากัด และทุนบริษัทมหาชนจํากัดได

 6. อธิบายทะเบียนหุนทุนได

 7. มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตอการบัญชี

จุดประสงค์การเรียนรู้
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การบัญชีบริษัทจํากัด

 ในการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป ผูประกอบการจะจัดตั้งธุรกิจได 3 รูป แบบ คือ กิจการพอคา

คนเดียว หางหุนสวน และบริษัท ซึ่งจะจัดต้ังในรูปแบบใดข้ึนอยูศักยภาพและวัตถุประสงคของ

ผูประกอบการ แตขอดีในการจัดตั้งรูปแบบบริษัท คือ มีความสามารถในการระดมเงินทุนจากแหลง

เงินทุนไดดีกวากิจการพอคาคนเดียว และหางหุนสวน

 ลักษณะทั่วไปของบริษัทจํากัด เปนธุรกิจที่จัดตั้งโดยมีบุคคลเปนผูกอตั้ง 3 คนขึ้นไปและบริษัท

มหาชนจํากัด จัดตั้งโดยบุคคลเปนผูกอตั้ง 15 คนขึ้นไป รวมลงทุนจัดตั้งขึ้น โดยมีสภาพเปนนิติบุคคล 

ซึ่งมีวัตถุประสงคตองการผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผล

ความหมายของบริษัทจํากัด
บริษัทจํากัด (Company Limited) ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1096 ได

บัญญัติความหมายไวดังนี้ “อันวา บริษัทจํากัดนั้น คือบริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นดวยการแบงทุนเปน

หุนมีมูลคาเทา ๆ  กัน โดยผูถือหุนตางรับผิดจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินที่ตนยังสงใชไมครบมูลคา

ของหุนที่ตนถือ”

ประเภทของบริษัทจํากัด
 โดยทั่วไปในประเทศไทย แบงบริษัทจํากัดออกเปน 2 ประเภท คือ

   1) บริษัทเอกชนจํากัด (Private Company Limited) 

   2) บริษัทมหาชนจํากัด (Public Company Limited)

1.  บริษัทเอกชนจํากัด (Private Company Limited)

   บรษิทัเอกชนจํากดั เปนสถานประกอบการทีผู่ประกอบการจดัตัง้ขึน้ดวยวธีิแบงทุนเปนหุน

มูลคาหุนละเทา ๆ กัน โดยมีผูถือหุนตั้งแต 3 คนขึ้นไปเปนผูเริ่มกอการจัดตั้งบริษัท ซึ่งผูถือหุนตางรับ

ผิดจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินที่ตนยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ถืออยู

   ลักษณะของบริษัทเอกชนจํากัด สรุปไดดังนี้

   1) ทุนแบงเปนหุน ๆ ละเทา ๆ กัน ตามมาตรา 1117 ไดกําหนดมูลคาหุน หุนหนึ่งไมตํ่า

กวา 5 บาท

   2) การจัดตั้งบริษัทจํากัด ตองปฏิบัติตามขั้นตอนที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยได

กําหนดไว ซึ่งมาตรา 1097 กําหนดวา บุคคลใด ๆ ตั้งแตสามคนขึ้นไปจะเริ่มกอการและตั้งเปนบริษัท

จํากัดก็ได โดยเขาชื่อกันทําหนังสือบริคณหสนธิ และกระทําการอยางอื่นตามบทบัญญัติแหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย

 2.  สมุดแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

ความหมายและประเภทของบริษัทจาํกดั.......................
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การจดัตั �งบรษิทัเอกชนจํากดัและบรษิทัมหาชนจาํกดั.....

 3.  ผูถือหุนรับผิดชอบไมเกินจํานวนเงินมูลคาที่ตนยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ

 4.  บรษัิทเอกชนจํากดั ไมสามารถประกาศแจงความเรยีกระดมหุนจากประชาชนทัว่ไปไดและ

ออกหนังสือชี้ชวนใหประชาชนซื้อหุนไมได ตามมาตรา 1102 

 5.  คุณสมบัติของผูถือหุนไมถือเปนสาระสําคัญ ซึ่งหมายถึงผูถือหุนตาย ลมละลาย หรือเปน

คนไรความสามารถบริษัทไมตองเลิก เพราะสามารถโอนหุนใหแกบุคคลอื่นได โดยไมตองรับความ

ยินยอมจากบริษัท

 6.  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทเอกชนจํากัด มีฐานะเปนนิติบุคคล 

 7.  บริษัทจะออกหุนกูไมได ตามที่กําหนดในมาตรา 1229

 8.  ตามกฎหมายหามมิใหถือหุนตนเอง จึงไมสามารถซื้อหุนของตนเองกลับคืนได 

(Treasury Stork) ตามมาตรา 1143

 9.  การใชชื่อตองมีคําวา “บริษัท” นําหนาชื่อและคําวา “จํากัด” ตอทายเสมอ

การจัดการตั�งบริษัทเอกชนจํากัด
 การดําเนินการจัดตั้งบริษัท โดยมีบุคคลใด ๆ ตั้งแตสามคนขึ้นไป เขารวมกันเริ่มกอการและตั้ง

เปนบริษัทจึงเรียก บุคคลทั้งสามวา “ผูเริ่มกอการ” เปนผูดําเนินการจัดตั้งบริษัทจํากัด โดยมีขั้นตอน

ดังนี้

 1.  ผูเริ่มกอการเขาชื่อกันทําหนังสือบริคณหสนธิ ตามที่กําหนดไวในมาตรา 1097 ซึ่งหนังสือ

บริคณหสนธินั้นจะมีรายการที่กําหนดไวตามมาตรา 1098 ดังนี้

   1.1  ชื่อบริษัทอันคิดจะตั้งขึ้น ชื่อตองมีคําวา “จํากัด” ไวปลายชื่อนั้นดวยเสมอไป

   1.2  ที่สํานักงานของบริษัทซึ่งบอกทะเบียนนั้นจะตองตั้งอยู ณ ที่ใดใน

พระราชอาณาจักร 

   1.3  วัตถุที่ประสงคทั้งหลายของบริษัท 

   1.4  ถอยคําสําแดงวา ความรับผิดของผูถือหุนจะมีจํากัด

   1.5  จาํนวนทนุเรอืนหุนซึง่บรษิทัคดิกาํหนดจะจดทะเบยีนแบงออกเปนหุนมมีลูคากําหนด

หุนละเทาไร

   1.6  ชื่อ สํานัก อาชีวะและลายมือชื่อของบรรดาผูเริ่มกอการทั้งจํานวนหุนซึ่ง

ตางคนตางเขาชื่อซื้อไวคนละเทาใด
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   1.7  รายการอื่น ๆ นอกจากรายการที่ระบุไวตามมาตรา 1098 เร่ืองเกี่ยวกับหนังสือ

บริคณหสนธิอาจเพิ่มรายการตาง ๆ ไดดังนี้

      1.7.1  รายการที่กําหนดวากรรมการจะรับผิดชอบไมจํากัดตามมาตรา 110 

      1.7.2  รายการอนุญาตใหบริษัทออกหุนมีมูลคาสูงกวาที่กําหนดไวตามมาตรา 

1105 วรรคสอง  

 2.  ผูเริ่มกอการนําหนังสือบริคณหสนธิไปจดทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง

พาณิชยหรือสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาในจังหวัดที่จัดตั้ง 

 3.  หนังสือบริคณหสนธิ ตามมาตรา 1099 กําหนดใหจัดทําตนฉบับไว ไมนอยกวาสองฉบับ 

และไวลงลายมือช่ือของบรรดาผูเริ่มกอการ และลายมือช่ือทั้งปวงนั้นใหมีพยานลงชื่อรับรองดวยสอง

คน หนังสือบริคณหสนธิซึ่งไดจัดทําข้ึนนั้นบังคับใหนําฉบับหนึ่ง ไปจดทะเบียน และมอบไว ณ 

หอทะเบียนในสวนพระราชอาณาเขตซึ่งบงไววาจะบอกทะเบียนตั้งสํานักงานของบริษัทนั้น

 4.  ผูเริม่กอการจะตองจดัใหมผีูเขาชือ่และจดัสรรหุนจนครบ ตามมาตรา 1104 และผูเริม่กอการ

ทุกคนตองลงชื่อซื้อหุนของกิจการอยางนอยคนละ 1 หุน ตามมาตรา 1100

 5.  ผูเริม่กอการเรยีกประชมุผูถอืหุนทกุคน โดยแจงลวงหนาอยางนอย 7 วนั ตามมาตรา 1107 

วรรคสอง เรยีกวา “ประชมุตัง้บรษิทั” เพือ่เลือกคณะกรรมการบริษทั และตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยมาตรา 1108 ไดบัญญัติ ไววา กิจการอันจะพึงทําในการประชุมจัดตั้งบริษัทนั้นคือ

   5.1  ทําความตกลงตั้งขอบังคับของบริษัท กลาวคือ วางระเบียบภายในของบริษัท

   5.2  ใหสัตยาบันแกบรรดาสัญญาที่ผูเริ่มกอการไดทําไวและคาใชจายอยางหนึ่งอยางใด 

ซึ่งเขาตองออกไปในการเริ่มกอบริษัท

   5.3  วางกาํหนดจาํนวนเงนิท่ีจะใหแกผูเริม่กอการ ถาหากมเีจตนาวาจะใหหากจะมหีุนเชน

นั้นในบริษัท 

   5.4  วางกําหนดจํานวนหุนบุริมสิทธิ โดยพิจารณาวาควรมีหุนบุริมสิทธิหรือไม ถาหาก

จะมีหุนบุริมสิทธิในบริษัท ควรจะมีจํานวนเทาใด มีสภาพและหุนบุริมสิทธิเพียงใด

   5.5  วางกําหนดจํานวนหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ ซ่ึงออกใหเหมือนหนึ่งวาไดใชเต็มคา

แลว เพราะใชใหดวยอยางอื่นนอกจากตัวเงิน และกําหนดวาเพียงใดซ่ึงจะถือเอาเปนวาไดใชเงินแลว 

ถาหากจะมหีุนเชนนัน้ในบริษทั ในการประชมุต้ังบรษิทัอาจใหมหีุน ซ่ึงชาํระดวยอยางอืน่ เชน แรงงาน 

ทรัพยสินอื่น ๆ  ซึ่งจะตองวางกําหนดไวในการประชุมตั้งบริษัท และใหแถลงในที่ประชุมวาหุนดังกลาว

นั้นออกเพื่อตอบแทนแรงงาน หรือทรัพยสวนใด

 6.  ผูเริ่มกอการมอบหมายงานใหแกคณะกรรมการบริษัท
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 7.  คณะกรรมการบรษิทัจะตองเรียกใหผูเริม่กอการ และผูเขาชือ่ซ้ือหุนชาํระคาหุน ตามมาตรา 

1110 ในการเรียกใหชําระคาหุนครั้งแรก 25 % ของมูลคาหุน หากมีการออกหุนเกินมูลคาที่กําหนด 

จะตองเรียกมูลคาสวนที่เกินทั้งหมดตามมาตรา 1105 วรรคสอง

 8.  คณะกรรมการบรหิารงานบรษิทัจะตองไปขอจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ ตามมาตรา 1111 วรรค

สอง กลาวไววาคําขอและขอความที่ลงในทะเบียนนั้น ใหระบุรายการตามที่ไดตกลงกันในที่ประชุมตั้ง

บริษัทดังตอไปนี้ คือ

   8.1  จาํนวนหุนทัง้สิน้ซึง่ไดมผีูเขาชือ่ซือ้ หรอืไดจดัออกแลว แยกใหปรากฏวา เปนชนดิหุน

สามัญเทาใด หุนบุริมสิทธิเทาใด

   8.2  จาํนวนหุนสามญัหรอืหุนบริุมสิทธ ิซ่ึงออกใหเหมอืนหนึง่วาไดใชเต็มคาแลวหรือไดใช

แตบางสวนแลว นอกจากที่ใชเปนตัวเงิน และหุนที่ไดใชแตบางสวนนั้น ใหบอกวาไดใชแลวเพียงใด

   8.3  จํานวนเงินที่ไดใชแลวหุนละเทาใด

   8.4  จํานวนเงินที่ไดรับไวเปนคาหุนรวมทั้งสิ้นเทาใด

   8.5  ชื่อ อาชีวะ และที่สํานักของกรรมการทุกคน

   8.6  ถาใหกรรมการตางมีอํานาจจัดการของบริษัทไดโดยลําพังตัวใหแสดงอํานาจของ

กรรมการนัน้ ๆ  วาคนใดมเีพยีงใด และบอกจาํนวนหรอืชือ่กรรมการซึง่จะลงชือ่เปนสาํคญัผกูพันบรษิทั

ไดนั้นดวย

   8.7  ถาตั้งบริษัทขึ้นชั่วกาลกําหนดอันหนึ่ง ใหบอกกาลกําหนดอันนั้นดวย

   8.8  ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสาขาทั้งปวง 

 ในการจัดตั้งบริษัท ตามมาตรา 1111/1 ไดกําหนดไววา ถาไดดําเนินการครบทุกขั้นตอนภายใน

วนัเดยีวกบัวนัทีผู่เริม่กอการจดัทาํหนงัสอืบริคณหสนธ ิกรรมการจะขอจดทะเบยีนหนงัสือบริคณหสนธิ

และจดทะเบียนบริษัทไปพรอมกันภายในวันเดียวกันก็ได

การจัดตั�งบริษัทมหาชนจํากัด (Public Company Limited)
  กิจการบริษัทมหาชนจํากัด เปนกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดพ.ศ. 

2535 ตามมาตรา 15 ไดบญัญตั ิไววาบรษิทัมหาชนจํากดั คอื บริษัทประเภทซ่ึงต้ังข้ึนดวยความประสงค

ทีจ่ะเสนอขายหุนตอประชาชน โดยท่ีผูถือหุนมคีวามรบัผดิจาํกดัไมเกนิจาํนวนเงนิคาหุนท่ีตองการชาํระ

และบรษิทัดงักลาวไดระบคุวามประสงคเชนนัน้ไวในหนงัสอืบรคิณหสนธ ิซึง่หุนของบรษัิทมหาชนจํากดั

แตละหุนตองมีมูลคาเทากัน มูลคาของหุนแตละหุนจะเปนเทาใดก็ได
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ลักษณะบริษัทมหาชนจํากัด สรุปไดดังนี้ คือ

 1.  เปนกิจการที่มีความประสงคจะเสนอขายหุนตอประชาชน

 2.  มีผูถือหุนตั้งแต 100 คนขึ้นไป

 3.  มีทุนแบงเปนหุนโดยแตละหุนมีมูลคาเทา ๆ กัน

 4.  ผูถือหุนมีความรับผิดจํากัดไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ตองการชําระ

 5.  คุณสมบัติของผูถือหุนไมถือวาเปนสาระสําคัญ ซ่ึงหมายถึงผูถือหุนตาย ลมละลายหรือไร

ความสามารถ บริษัทไมตองเลิกกิจการ ยังคงดําเนินการตอไปได โดยผูถือหุนอาจโอนหุนใหใครก็ได

การตั้งบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1.  บุคคลธรรมดาตั้งแตสิบหาคนข้ึนไป เปนคณะผูจัดต้ังบริษัทมหาชนจํากัด โดยจะจัดทํา

หนังสือบริคณหสนธิและนําไปขอจดทะเบียนตอนายทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง

พาณิชย หรือสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาในจังหวัดที่จัดตั้ง ผูเริ่มกอการตั้งบริษัทมหาชนจะตองมี

คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดในมาตรา 17 ดังนี้ 

   1) บรรลุนิติภาวะแลว

   2) มถ่ิีนท่ีอยูในราชอาณาจกัรเปนจาํนวนไมนอยกวากึง่หนึง่ของจาํนวนผูเริม่จดัตัง้ท้ังหมด 

   3) จองหุน และหุนที่จองทั้งหมดนั้นตองเปนหุนที่ชําระคาหุนเปนตัวเงินรวมกันไมนอย

กวารอยละหาของทุนจดทะเบียน

   4) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือไมเปนหรือเคยเปน

บุคคลลมละลาย

   5) ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ได

กระทําโดยทุจริต  

   นอกจากนั้นมาตรา 18 ไดกําหนดหนังสือบริคณหสนธิอยางนอยตองมีรายการดังกลาวดัง

ตอไปนี้ คือ

   1) ชื่อบริษัทตามมาตรา 11 ซ่ึงกําหนดใหตองมีคําวา “บริษัท” นําหนา และ “จํากัด 

(มหาชน)” ตอทายหรอืจะใชอกัษรยอวา “บมจ” นาํหนา แทนคาํวา “บริษัท” และ “จาํกัด (มหาชน)”

ก็ได แตในกรณีท่ีใชช่ือเปนอักษรภาษาตางประเทศ จะใชคําซึ่งมีความหมายวาเปน “บริษัทมหาชน

จํากัด” ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแทนก็ได

   2) ความประสงคของบริษัทที่จะเสนอขายหุนตอประชาชน

   3) วัตถุประสงคของบริษัทซึ่งตองระบุประเภทของธุรกิจโดยชัดแจง

   4) ทุนจดทะเบียนซึ่งตองแสดงชนิด จํานวน และมูลคาของหุน
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   5) ที่ตั้งสํานักงานใหญซึ่งตองแสดงระบุวาจะตั้งอยู ณ ทองที่ใดในราชอาณาจักร

   6) ชื่อ วันเดือน ปเกิด สัญชาติ และที่อยูของผูเริ่มจัดตั้งบริษัท และจํานวนหุนที่แตละคน

จองไว

 2.  ผูเริ่มจัดต้ังบริษัทมหาชนจํากัด จะตองขออนุญาตเสนอขายหุนออกใหม ตอสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) โดยจะแจงผลตอผู ขออนุญาต 

หลังจากนั้นผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทมหาชนจะตองยื่นแบบแสดงขอมูลเสนอขายหุนและรางหนังสือชี้ชวน

การเสนอขายหุนนั้นตอ ก.ล.ต. หลังจากเอกสารนั้นมีผลบังคับใชจึงนําหุนเสนอขายตอประชาชนได 

 3.  ผูเริม่จดัตัง้บรษิทัมหาชนจาํกดั เรยีกประชมุเพือ่การจดัตัง้บรษิทั ไดตอเมือ่ผูจองซือ้หุนครบ

ตามจํานวนที่กําหนดไวในหนังสือบริคณหสนธิ ซึ่งเรียกประชุมดังกลาวจะตองดําเนินการภายในสอง

เดือนนับแตวันที่มีการจองหุนครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว แตตองไมเกินหกเดือนนับแตวันท่ีนาย

ทะเบียน รับจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิ

 4.  การประชุมจัดตั้งบริษัทจะตองพิจารณาขอบังคับของบริษัท และเลือกตั้งคณะกรรมการ

บริหารบริษัท หลังจากนั้นคณะผูเริ่มจัดตั้งจะมอบกิจการใหแกคณะกรรมการบริหารบริษัทชุดใหม

ดําเนินการตอไป

 5.  คณะกรรมการบริหารบริษัทมีหนังสือแจงใหผูจองหุนชําระคาหุนเต็มจํานวนภายในเวลาที่

กําหนดไวในหนังสือแจง จะตองไมนอยวาสิบส่ีวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง และโอนกรรมสิทธ์ิใน

สินทรัพยใหแกบริษัทในกรณีที่มีการชําระคาหุนดวยสินทรัพย

 6.  คณะกรรมการบริษัทจะตองดําเนินการ ขอจดทะเบียนบริษัทภายในสามเดือน นับแตวัน

ประชุมจัดตั้งบริษัทเสร็จ บริษัทจะเปนนิติบุคคลตั้งแตวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน

ข้อแตกต่างระหว่างบริษัทเอกชนจํากัด
กบับรษิทัมหาชนจาํกดั..................................................

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบริษัทเอกชนจํากัดกับบริษัทมหาชนจํากัด

ขอเปรียบเทียบ บริษัทเอกชนจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด

1. กฎหมายใชบังคับ ใชประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยเปนกฎหมายใชบังคับ

ใช พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 และบริษัทมหาชน

จํากัด (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2544 ใช

บังคับ
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ขอเปรียบเทียบ บริษัทเอกชนจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด

2. ชื่อบริษัท ชือ่ใชคาํวา “บรษิทั” นาํหนาชือ่ 

และมีคําวา “จํากัด” ตอทาย

ชือ่ใชคาํวา “บรษิทั” นาํหนาชือ่

และมีคําวา “จํากัด (มหาชน)”

ตอทาย

3. จํานวนผู เริ่มกอการจัดตั้ง

 บริษัทและจํานวนผูถือหุน

 ขั้นตํ่า

ตองมผูีเร่ิมกอการจํานวนไมนอย

กวา 3 คน และผูเริ่มกอการทั้ง 

3 คน ตองลงชือ่ซ้ือหุนอยางนอย

คนละ 1 หุน

ตองมีผูเร่ิมจัดต้ังบริษัทจํานวน

ไมนอยกวา 15 คน และผูเริ่ม

จัดตั้งบริษัททุกคนตองจองหุน

และหุนที่จองทั้งหมดตองเปน

หุนที่ชําระคาหุนทุนเปนตัวเงิน

รวมกันไมนอยกวา 5% ของทุน

จดทะเบียน

4. สภาพการจัดตั้ง นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีนจาก

ผูเริม่กอการแลว จะตองประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษากอนจึงจะ

มีสภาพเปนนิติบุคคล

นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน จาก

ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด

แลวจะมีสภาพเปนนิติบุคคล

ทันที

5. การเสนอขายหุน ออกหนังสือชี้ชวนใหประชาชน

ซื้อหุนไมได

ออกหนังสือชี้ชวนใหประชาชน

ซือ้หุนไดโดยไดระบคุวามประสงค

ไวในหนังสอืบริคณหสนธิ

6. มูลคาหุน หุนบริษัทตองมีมูลคาหุนละเทา 

ๆ กัน แตตองไมต่ํากวาหุนละ 

5 บาท

หุนบริษัทตองมมีลูคาหุนละเทา ๆ  

กัน (เทาใดก็ได)

7. ราคาของหุนที่เสนอขาย บรษิทัสามารถขายหุนไดในราคา

ตามมูลคาหรือสูงกวามูลคาได 

หากไดมกีารกาํหนดไวในหนงัสอื

บรคิณหสนธ ิแตขายหุนในราคา

ตํ่ากวามูลคาหุนไมได

บริษัทสามารถขายหุนในราคา

ตามมูลคา สูงกวามูลคาไดและ

ราคาต่ํากวามูลคาได ถาดําเนิน

งานมาแลวไมนอยกวา 1 ป และ

บริษัทมีผลขาดทุนโดยไดรับ

ความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุผูถอื

หุนได
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ขอเปรียบเทียบ บริษัทเอกชนจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด

8. ลักษณะการจําหนายหุน จําหนายหุนทุนในลักษณะออก

ใหจองและชาํระคาหุนเปนงวด ๆ 

ได

จําหนายหุนทุนในลักษณะออก

ใหจองและชาํระคาหุนเปนงวด ๆ 

ไมได

9. การชําระคาหุน การชําระคาหุน ผูเขาชื่อซื้อหุน

ทุกคนจะต องชําระคร้ังแรก 

25% ของมูลคาหุนที่ซื้อ

พรอมทั้งสวนเกินมูลคา

ผูจองหุนจะตองชําระคาหุนเปน

เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลคาพรอม

สวนเกินมูลคาหุ น (ถามี) จะ

ชําระบางสวนไมได

10. ซื้อหุนคืน บริษัทจํากัดไมสามารถซื้อหุ น

ของตนเองกลับคืนมาได

บริษัทมหาชนจํากัดซื้ อหุ  น

ตนเองกลบัคนืมาได ตาม พ.ร.บ. 

บริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่2) 

พ.ศ. 2544 มาตรา 5

11. การออกหุนกู บริษัทจํากัดออกหุนกูไมได บริษัทมหาชนจํากัด ออกหุนกู

ไดตามมติที่ประชุมของบริษัท

ทุนบรษิทัเอกชนจาํกดัและทุนบรษิทัมหาชนจาํกดั..........
สวนของเจาของในกิจการบริษัท เรียกวา สวนของผูถือหุน (Stock holders Equity) ตาม

ความหมายจากแมบทบญัชกีารบญัชซีึง่หมายถงึสวนไดเสยีคงเหลอืในสนิทรพัยของบรษิทัหลงัจากหกั

หนี้สินทั้งหมดออกแลว หรือเรียกวาสินทรัพยสุทธิ (Net Assets) ซึ่งประกอบดวย

 1.  ทุนเรือนหุน (Capital Stock or Legal capital)

 2.  สวนเกินมูลคาหุนและสวนเกินทุน (Additional paid-in capital)

 3.  กําไรสะสม (Retained earnings) หรือขาดทุนสะสม (Deficit)

ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุน หมายถึง ทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งมีราคาตามมูลคาอาจจะมีมากกวาหนึ่ง

ประเภท ในแตละประเภทแบงออกเปนหุน มีมูลคาหุนละเทา ๆ กัน เมื่อบริษัทนําหุนออกจําหนาย 

ซึ่งเทากับจํานวนหุนที่นําออกจําหนายคูณดวยราคาตามมูลคาตอหุนจะไดราคาตามมูลคารวมของหุน

ที่นําออกจําหนาย เรียกวาเงินทุนตามกฎหมายนั่นเอง
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ส่วนเกินมูลค่าหุ้นและส่วนเกินทุน
สวนเกินมูลคาหุน หมายถึง ราคาของหุนในสวนที่สูงกวาราคาตามมูลคาของหุนทุน ซึ่งจะบัน

ทึกไวในบัญชี “สวนเกินมูลคาหุนทุน” ในทางตรงกันขามถาบริษัทขายหุนทุนในราคาตํ่ากวามูลคาจด

ทะเบียน ในสวนที่ตํ่ากวาจะบันทึกไวในบัญชี “สวนตํ่ามูลคาหุนทุน” นอกจากนั้นบริษัทยังมีรายการ

ทีเ่ก่ียวของกบัสวนของผูถอืหุนเกดิขึน้อกีหลายรายการ เชน สวนเกนิทนุจากการซือ้หุนทนุคืน สวนเกนิ

ทุนจากการแปลงสภาพหุน เปนตน

กําไรสะสม
กาํไรสะสม หมายถงึ กาํไรสทุธปิระจําปทีเ่กดิจากการดําเนนิงานของบริษทันบัต้ังแตเร่ิมต้ังบริษทั

จนถึงปจจุบัน โดยโอนเขาไปในบัญชีกําไรสะสม ดังนั้นบัญชีกําไรสะสมจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แตจะมีเหตุ

ที่ทําใหกําไรสะสมลดลงได ดังเชน การนํากําไรสะสมไปจัดสรรโดยตั้งสํารองตาง ๆ จายเงินปนผลใหผู

ถือหุน ผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงาน ผลขาดทุนที่เกิดจากรายการเปลี่ยนแปลงของหุนทุน ที่เกิด

จากการไถคืนหุนทุน จากการแปลงสภาพหุนทุน เปนตน ถาหากมีกําไรจากรายการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ

หุนทุนจะไมโอนเขาในบัญชีกําไรสะสม แตจะนําไปบันทึกในบัญชีสวนเกินทุนจากรายการนั้น ๆ 

ชนิดของหุ้นทุน
 หุนทุนของบริษัทแบงออกเปน 2 ชนิด คือ

 1.  หุนสามัญ (Common Stock)

  2.  หุนบุริมสิทธิ (Preferred Stock) 

  หุนสามญั เปนหุนท่ีทุกบรษิทัตองม ีซึง่ผูถอืหุนมสีทิธธิรรมดามคีวามเสีย่งมากทีส่ดุตอการขาดทนุ 

แตจะไดรับผลประโยชนมากท่ีสุดเมื่อบริษัทมีกําไรมาก เนื่องจากผูถือหุนสามัญจัดเปนผูมีสวนไดเสีย

เปนผูควบคุมการดําเนินงาน หรือเปนเจาของกิจการที่แทจริง โดยมีสิทธิดังนี้ คือ

 1.  สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบริษัท ผูสอบบัญชี และกําหนด 

นโยบายบางอยางของบริษัท

 2.  สิทธิท่ีจะรับเงินปนผล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทประกาศจายโดยจะไดรับหลังจากจายใหผู

ถือหุนบุริมสิทธิจนครบตามสิทธิแลว

 3.  สิทธิในการซื้อหุนสามัญออกใหมไดกอนบุคคลอื่น

 4.  สิทธิในการไดรับคืนทุนที่เปนเงินสดหรือสินทรัพย เมื่อบริษัทเลิกกิจการ

  5.  สิทธิในการเขาตรวจดูการดําเนินงานของคณะกรรมการการเงิน และรับรูขอมูลขาวสารท่ี

เกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท 
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หุ้นบุริมสิทธิ
หุนบุริมสิทธิ เปนหุนที่บริษัทออกเพื่อตองการเงินทุนมากขึ้น แตไมตองการใหผูถือหุนมีสิทธิใน

การควบคุมการดําเนินงาน ไดมีลักษณะเปนทุนและหนี้สินไมหมุนเวียน ซึ่งลักษณะเปนทุนเหมือนกับ

หุนสามัญคือ ไดรับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปนผล ตามที่คณะกรรมการมีมติใหประกาศจาย จะ

ไดมากนอยอยางไรข้ึนอยูกับชนิดของหุนบุริมสิทธิ ในสวนที่เปนลักษณะหนี้สินไมหมุนเวียนนั้น ผล

ตอบแทนนี้เรียกวาเงินปนผล ไดรับในอัตราคงท่ีกําหนดไวในใบหุนและไมมีสิทธิออกเสียงและบริหาร

กิจการ ซึ่งเหมือนกับหุนกูที่มีสภาพเปนหนี้สิน

ชนิดของหุ้นบุริมสิทธิ
 หุนบุริมสิทธิที่ออกขายในกิจการบริษัทแบงออกเปนชนิดตาง ๆ ดังนี้

  1.  หุนบุริมสิทธิชนิดสะสม

 2.  หุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสม

 3.  หุนบุริมสิทธิชนิดรวมรับ

 4.  หุนบุริมสิทธิชนิดไมรวมรับ

 5.  หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ

 6.  หุนบุริมสิทธิเรียกไถคืนได

หุนบุริมสิทธิชนิดสะสม หมายถึง หุนบุริมสิทธิชนิดที่มีสิทธิรับเงินปนผลในปที่ประกาศจาย

เงินปนผล และสามารถรับเงินปนผลยอนหลังในปที่ไมประกาศสะสมไปรับในปที่ประกาศจาย

หุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสม หมายถึง หุนบุริมสิทธิชนิดที่ไมมีสิทธิรับเงินปนผลยอนหลังสําหรับ

ปที่บริษัทไมไดประกาศจาย ซึ่งจะมีสิทธิไดรับเงินปนผลเฉพาะปที่ประกาศจายเทานั้น

หุนบุริมสิทธิชนิดรวมรับ หมายถึง หุนบุริมสิทธิที่มีสิทธิรับเงินปนผลรวมกับหุนสามัญ ในสวน

ของเงนิปนผลท่ีเหลอืจากทีผู่ถอืหุนสามญัไดรบัเงนิปนผลในอตัราเดยีวกบัผูทีหุ่นบรุมิสทิธแิลว โดยรวม

รับในอัตราสวนทุนของหุนทั้งสองชนิดที่ไดรับชําระครบถวน

หุนบุริมสิทธิชนิดไมรวมรับ หมายถึง หุนบุริมสิทธิที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในอัตราที่กําหนดไว

ในปที่ประกาศจายเงินปนผลสวนที่เหลือจะเปนสิทธิของหุนสามัญทั้งหมด

หุนบรุมิสทิธิแปลงสภาพ หมายถึง หุนบรุมิสิทธทิีใ่หสทิธิในการแปลงสภาพ เปนหลกัทรพัยชนดิ

อื่น ๆ ของบริษัท ไดในภายหลังตามเงื่อนไขที่กําหนด ซึ่งเปนวิธีการจูงใจของบริษัทมหาชนจํากัด ให

ผูซื้อหุนบุริมสิทธิ โดยทั่วไปสิทธิในการแปลงมักแปลงเปนหุนสามัญ

หุนบุริมสิทธิเรียกไถคืนได หมายถึง หุนบุริมสิทธิที่สามารถเรียกไถคืนไดตามเงื่อนไขและและ

ระยะเวลาตามที่ผูออกหุนกําหนดไว
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ทะเบยีนผูถ้อืหุน้............................................................
 ทะเบียนผูถือหุน คือ รายงานที่จัดทําขึ้นเพื่อจดบันทึกรายละเอียด และขอมูลเกี่ยวกับจํานวนผู

ถือหุน รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละคนที่ถือ เลขที่ใบหุน และจํานวนเงินที่ไดรับชําระคา

หุน ซึง่กฎหมายบังคบัใหบรษัิทตองจัดทําทะเบียนหุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย ในมาตรา 

1138 และ1139 สวนบริษัทมหาชนจํากัดนั้นจะ ตองจัดทําทะเบียนผูถือหุนตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด มาตรา 61 62 และ 63 ซึ่งสวนประกอบของทะเบียนผูถือหุนไดมีดังนี้

 1.  ลําดับที่ของผูถือหุน

 2.  รายชื่อสัญชาติ อาชีวะ และที่อยูของผูถือหุน

 3.  จํานวนหุนที่ถือ และจํานวนเงินที่ชําระแลว

 4.  หมายเลขใบที่หุน วันเดือนป ที่ลงในใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ

  5.  วันลงทะเบียนผูถือหุนใหระบุวาเปนหรือขาด ทะเบียนผูถือหุนจะตองเก็บรักษาพรอมหลัก

ฐานประกอบการลงทะเบียน ซึง่บรษิทัจะตองเก็บรกัษาไว ณ สาํนักงานของบรษิทัจาํกดัทีไ่ดจดทะเบยีน

หรือสํานักงานใหญของบริษัทจํากัด
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หนา..........................ของจํานวน.............หนา ขอรับรองวาเปนรายการที่ถูกตองตรงกับสมุดทะเบียนผูถือหุน

(ลงลายมือชื่อ)..............................................กรรมการ

    (............................................)

ตัวอยางทะเบียนผูถือหุนหรือสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน

สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน

ชื่อบริษัทจํากัด ทะเบียนเลขที่

ประชุมผูถือหุน ตั้งบริษัท สามัญ วิสามัญ ครั้งที่ มูลคาหุนละ บาท

เมื่อวันที่

ผูถือหุน ไทย           คน  จํานวน     หุน

ตางดาว         คน  จํานวน     หุน

รวม          คน  จํานวน     หุน

ลําดับ รายชื่อ สัญชาติ อาชีวะ จํานวน

หุนที่ถือ

เงินที่ชําระแลว

(1)

หมายเลขใบหุน วันลงทะเบียนผูถือหุน

 ที่อยู ถือวาชําระแลว

(2)

เลขหมาย

ของหุน

ลงวันที่ เปน ขาด

หุนละ (1)

(2)

หุนละ (1)

(2)

หุนละ (1)

(2)

หุนละ (1)

(2)
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 ผูประกอบการที่จัดตั้งธุรกิจในรูปแบบของบริษัทจํากัด ซึ่งสามารถจัดตั้งได 2 ลักษณะคือ

1.  บริษัทจํากัด จัดตั้งโดยมีบุคคลเปนผูกอการจัดตั้ง 3 คนขึ้นไป จะตองปฏิบัติตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย

2.  บริษัทมหาชนจํากัด จัดตั้งโดยมีบุคคลเปนผูกอการจัดตั้ง 15 คนขึ้นไป และจะตองปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด

 บริษัทจํากัดที่จัดตั้งทั้งลักษณะบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด ตองมีสวนของผูถือหุน ซึ่ง

ประกอบดวยดังนี้

 1.  ทุนหุน ซึ่งแบงเปน 2 ชนิด คือ

   1.1  หุนสามัญ

   1.2  หุนบุริมสิทธิ

 2.  สวนเกินมูลคาหุนและสวนเกินทุน

 3.  กําไรสะสม

 ทะเบียนผูถือหุน เปนรายงานที่จัดทําขึ้นเพื่อบันทึกรายละเอียดและขอมูลเกี่ยวกับผูถือหุน

สรุป
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1

คําชี้แจง ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  หนาขอที่เปนคําตอบที่ถูกตองที่สุด

1. “กิจการที่ตั้งขึ้นดวยการแบงทุนเปนหุนมีมูลคาเทา ๆ กัน โดยมีผูถือหุนตางรับผิดจํากัด

 เพียงไมเกินจํานวนเงินท่ีตนยังสงไมครบมูลคาของหุนที่ตนถือ” จากขอความดังกลาวนี้ เปน

 ความหมายในขอใด

 ก. บริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1117

 ข. บริษัทมหาชนจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1096

 ค. บริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1096

 ง. บริษัทมหาชนจํากัดตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535

2. “บริษัทประเภทจัดตั้งขึ้นดวยความประสงคท่ีจะเสนอขายหุนตอประชาชน โดยผูถือหุนมี

 ความรับผดิจาํกดัไมเกนิจาํนวนเงนิคาหุนทีต่องการชาํระ” จากขอความดงักลาวคอืความหมาย

 ในขอใด

 ก. บริษัทมหาชนจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 15

 ข. บริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 1096

 ค. บริษัทจํากัดตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535

 ง. บริษัทมหาชนจํากัดตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 15

3. กลุมบุคคลที่ดําเนินการจัดตั้งบริษัทจํากัด เรียกวาอะไร

 ก. ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทจํากัด  ข. ผูเริ่มกอการ

  ค. ผูริเริ่มกอการ   ง. ผูจัดตั้ง

4. ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัดจะตองมีกี่คน

 ก. 3 คน ข. ตั้งแต 7 คนขึ้นไป ค. 15 คน ง. ตั้งแต 15 คนขึ้นไป

5. ขอใด ไมใช คุณสมบัติของผูเริ่มตั้งบริษัทมหาชนจํากัดตามมาตรา 17

 ก. บรรลุนิติภาวะแลว

 ข. มีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรเปนจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูเริ่มจัดตั้งทั้งหมด

 ค. จองหุนและหุนท่ีจองท้ังหมดนัน้ตองเปนหุนท่ีชาํระคาหุนเปนตัวเงนิรวมกนัไมนอยกวารอยละ 

  25 ของทุนจดทะเบียน

 ง. ไมเปนคนไรความสามารถ หรอืเสมอืนไรความสามารถ หรอืไมเปนหรอืเคยเปนบคุคลลมละลาย 
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6. ขอใด ไมใช ลักษณะบริษัทเอกชนจํากัด

 ก. บุคคลตั้งแต 3 คนขึ้นไป จัดตั้งบริษัทโดยเขาชื่อกันซื้อหุนตามมาตรา 1097

 ข. ไมสามารถออกหนังสือชี้ชวนใหประชาชนซื้อหุนไดตามมาตรา 1102

 ค. ออกหุนกูไมไดตามมาตรา 1229

 ง. หามมิใหถือหุนตนเองตามมาตรา 1143

7. ขอใด ไมใช รายการที่กําหนดไวในหนังสือบริคณหสนธิ

 ก. ถอยคําที่แสดงถึงความรับผิดของผูถือหุนจะมีจํากัด

 ข. วัตถุประสงคทั้งหลายของบริษัท

 ค. ชื่อบริษัทตองมีคําวาจํากัด

 ง. จํานวนทุนเรือนหุนซ่ึงบริษัทคิดกําหนดจะจดทะเบียนแบงออกเปนหุนมีมูลคากําหนดหุนละ

  เทาไร

8. ผูเริ่มกอการเรียกประชุมผูถือหุนทุกคน โดยแจงลวงหนาอยางนอยกี่วัน

 ก. 5 วัน ข. 7 วัน ค. 15 วัน ง. 20 วัน

9. บริษัทจํากัดจะเรียกประชุมผูถือหุนไดตอเมื่อผูเขาชื่อซื้อหุนตามขอใด

 ก. 25 % ของจํานวนหุนที่จดทะเบียน ข. 50 % ของจํานวนหุนที่จดทะเบียน

 ค. 100 % ของจํานวนหุนที่จดทะเบียน ง. ขึ้นอยูกับความพรอมของผูเขาชื่อซื้อหุน

10. คณะกรรมการบริษัทมหาชนจํากัด จะตองดําเนินการขอจดทะเบียนบริษัทภายในเวลาใด

 นับแตวันประชุมจัดตั้งบริษัทเสร็จ

 ก. 20 วัน ข. 2 เดือน ค. 3 เดือน ง. ไมไดกําหนด

11. กฎหมายกําหนดใหมูลคาหุนของบริษัทจํากัด มีมูลคาไมตํ่ากวากี่บาท

 ก. 100 บาท ข. 50 บาท ค. 10 บาท ง. 5 บาท

12. บริษัทมหาชนจํากัดสามารถดําเนินการไดทุกเรื่องยกเวนขอใด

 ก. ซื้อหุนของตนเองกลับมาได ข. เรียกชําระคาหุนเปนงวด ๆ ได

 ค. จําหนายหุนกู   ง. ออกหนังสือชี้ชวนใหประชาชนซื้อหุนได

13. ขอใด มิใช รายการที่กําหนดไวในหนังสือบริคณหสนธิตามมาตรา 1098

 ก. ชื่อบริษัทตองมีคําวา “จํากัด” ไวปลายชื่อ

 ข. มีที่อยูของสํานักงานของบริษัท

 ค. มีชื่อสํานักงานอาชีวะและลายมือชื่อของบรรดาผูถือหุนทุกคน

 ง. มีวัตถุประสงคทั้งหลายของบริษัท
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14. บริษัทมหาชนจํากัด สามารถขายหุนในราคาตํ่ากวามูลคาไดในกรณีใด

 ก. ระบุความประสงคจะขายหุนตํ่ากวามูลคาในหนังสือบริคณหสนธิ

 ข. มีผลการดําเนินงานขาดทุนผานมาแลว 1 ป

 ค. ดําเนินกิจการมาแลวไมนอยกวา 1 ป และมีผลขาดทุน

  ง. สามารถขายหุนในราคาตํ่ามูลคา ตามกฎหมายกําหนด

15. สวนของผูถือหุนประกอบดวยอะไรบาง

 ก. ทุนหุนสามัญ ทุนหุนบุริมสิทธิ สวนเกินมูลคาหุน กําไรสะสม

 ข. ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคาหุนและสวนเกินทุน กําไรสะสม

 ค. ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคาหุน กําไรสะสม

 ง. ทุนหุนสามัญ ทุนหุนบุริมสิทธิ สวนเกินมูลคาหุน สวนเกินทุน

16. ขอใด ไมใช เหตุที่ทําใหบัญชีกําไรสะสมลดลง

 ก. ขายหุนในราคาที่ตํ่ากวามูลคา ข. สํารองตาง ๆ 

 ค. จายเงินปนผลใหผูถือหุน ง. ขาดทุนจาการแปลงสภาพหุน

17. ขอใด ไมใช สิทธิที่ผูถือหุนสามัญจะไดรับ

 ก. สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบริษัท

 ข. สิทธิไดรับเงินปนผลกอนหุนบุริมสิทธิ

 ค. สิทธิในการซื้อหุนสามัญออกใหมไดกอนบุคคลอื่น

 ง. สิทธิในการเขาตรวจดูการดําเนินงานของคณะกรรมการการเงิน และรับรูขอมูลขาวสาร

  ที่เกี่ยวของกับกิจการของบริษัท

18. ขอใด ไมใช ชนิดของหุนบุริมสิทธิ

 ก. หุนบุริมสิทธิชนิดสะสม  ข. หุนบุริมสิทธิชนิดรวมรับ

 ค. หุนบุริมสิทธิซื้อคืนได  ง. หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ

19. ขอใด ไมใช สวนประกอบของทะเบียนผูถือหุนที่กําหนดไวในกฎหมาย

 ก. ลับดับที่ของผูถือหุน  ข. จํานวนหุนที่ถือ และจํานวนเงินที่ชําระแลว

 ค. หมายเลขใบหุน   ง. มูลคาหุนละ

20. ทะเบียนผูถือหุนจะตองเก็บรักษาไวที่ใด

 ก. สํานักงานที่รับจดทะเบียน ข. สํานักงานของบริษัท

 ค. กรมพัฒนาธุรกิจการคา ง. สํานักงานของบริษัทแหงที่ไดจดทะเบียน
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