
แนวข้อสอบอัตนัยกฎหมาย 1 ครัง้ท่ี 2/61 

(โดย อ.ภูมิชาย นิลกําแหง - www.tuecpa.com) 

 

ข้อ 2-1 พรบ.บริษัทมหาชนจาํกัดฯ (ครัง้ท่ี 2/61) 

  บริษัทไทยจํากัด (มหาชน) ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 5,000,000 บาท มีหุ้นมูลค่าหุ้นละ 5 บาท จํานวนทัง้สิน้ 

1,000,000 หุ้น บริษัทฯ ประกอบกิจการขายเสือ้ผ้าออนไลน์  นางสาว ก ผู้ ถือหุ้นจํานวน 100,000 หุ้น เห็นว่ากิจการ        

ขายเสือ้ผ้าออนไลน์มีผลกําไรที่ดี จึงต้องการประกอบธุรกิจดังกล่าวด้วยตนเอง ประกอบกับ นางสาว ก มีความ           

สนิทสนมกบัคณะกรรมการบริษัทฯ นางสาว ก จึงได้ขอกู้ ยืมเงินจากบริษัทฯ จํานวน 500,000 บาท โดยการจํานําหุ้ น        

ที่ตนถืออยู่ทัง้หมดไว้กบับริษัทฯ  

 ต่อมา นาย ข ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จํานวน 100,000 หุ้น ทราบว่า บริษัทฯ รับจํานําหุ้นจาก นางสาว ก ดังกล่าว  

และเห็นว่าน่าจะเป็นการกระทําที่ไม่ชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

           คําถาม 

 1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กระทําการให้เป็นไปตาม พรบ.บมจ.ฯ หรือไม่ อย่างไร (5 คะแนน) 

 2. นาย ข ต้องการทราบว่า ตนในฐานะผู้ ถือหุ้ น 100,000 หุ้ น จะมีสิทธิร้องขอให้นายทะเบียนแต่งตัง้                 

ผู้ ตรวจสอบเพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนตรวจสอบการดําเนินงานของ

คณะกรรมการ ได้ หรือไม่ (5 คะแนน)    

□ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง : พรบ.บมจ.ฯ ม.85 ม.66 และ ม.128 

□ ธงคําตอบ 

 1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กระทําการดงักลา่ว ขดัต่อ พรบ.บมจ.ฯ ดงันี ้ 

  1.1 คณะกรรมการฯ จะต้องบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือ           

บริคณฑ์สนธิ ดังนัน้ การที่คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ นางสาว ก กู้ ยืมเงินจากบริษัทฯ จํานวน 500,000 บาท นัน้           

เป็นการดําเนินการที่ไม่อยู่ในขอบวตัถปุระสงค์การจดัตัง้บริษัทฯ จงึไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

  1.2 พรบ.บมจ.ฯ ห้ามมิให้ บริษัทฯ รับจํานําหุ้นของตนเอง ดังนัน้ การที่คณะกรรมการฯ ได้มีมติรับจํานําหุ้ น   

ของบริษัทฯ จาก นางสาว ก จํานวน 100,000 หุ้น เพื่อเป็นการประกนัเงินกู้ นัน้ เป็นการดําเนินการที่ขดัต่อกฎหมาย แล้ว               

 2. การพิจารณาสิทธิของ นาย ข ในการร้องขอ ให้นายทะเบียนแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบเข้าตรวจสอบกิจการ และฐานะ

การเงินของบริษัทฯ ตลอดจนตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการ ดงันี ้

  2.1 สิทธิร้องขอให้นายทะเบียนแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบฯ ของผู้ ถือหุ้น พรบ.บมจ.ฯ กําหนดให้ ผู้ ถือหุ้ นที่มีหุ้นนับ

รวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 หรือ 20% ของหุ้นที่ขายได้ หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 

  2.2 ดงันัน้ การที่ นาย ข ผู้ ถือหุ้น 100,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนได้เพียง 10% ของหุ้นที่ขายได้ นาย ข จึงไม่มี

สิทธิที่จะร้องขอให้นายทะเบียนแต่งตัง้ผู้ ตรวจสอบเพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของบริษัทฯ   

ตลอดจนตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการ ได้  

       โดย อ.ภูมิชาย นิลกําแหง  PC-center 

       www.tuecpa.com 
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ข้อ 2-2 พรบ.บริษัทมหาชนจาํกัดฯ (ครัง้ท่ี 2/61) 

  นางสาวแก้ว อาย ุ23 ปี จบปริญญาตรี มีน้องชายอาย ุ8 ปี 1 คน นางสาวแก้ว ต้องการต่อยอดธุรกิจของครอบครัว   

โดยจะจัดตัง้บริษัทมหาชนจํากัดขึน้ โดยได้ชักชวน เพื่อนๆ มหาวิทยาลยั 7 คน ส่วนที่เหลือได้ชักชวน พ่อ แม่ น้องชาย        

และญาติๆ รวม 15 คน เป็นผู้ ร่วมก่อตัง้บริษัทฯ ใช้ช่ือว่า “ บริษัทแก้วมหาชนจํากัด ”  ทุนจดทะเบียน 750,000 บาท โดย

จะจดัแบ่งหุ้นเป็น 2 กลุม่ กลุม่แรก หุ้นละ 25 บาท จํานวน 10,000 หุ้น และ กลุม่ที่ 2 หุ้นละ 50 บาท จํานวน 10,000 หุ้น  

 คําถาม 

 1. ให้อธิบายความหมายของ “ บริษัทมหาชนจํากัด ” (5 คะแนน) 

 2. การจดัตัง้บริษัท “ แก้วมหาชนจํากัด ” ปฏิบติัผิดหลกักฎหมาย อย่างไรบ้าง        

                  (5 คะแนน) 

□ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง : พรบ.บมจ.ฯ ม.11 (1) ม.16 ม.17 และ ม.50  

□ ธงคําตอบ 

 1. “ บริษัทมหาชนจํากัด ” หมายถึง องค์กรธุรกิจในรูปแบบ บริษัทและมีสภาพนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติ     

บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 โดยมีลกัษณะสาํคญัอย่างน้อย 3 ประการ ดงันี ้

  1.1 บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ เพื่อที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน โดยระบุความประสงค์เช่นนัน้ไว้     

ในหนงัสอืบริคณห์สนธิ 

  1.2 ทนุของบริษัทฯ จะต้องแบ่งออกเป็นหุ้น แต่ละหุ้นจะต้องมีมลูค่าเท่าๆ กนัเสมอ 

  1.3 ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีความรับผิดจํากดัไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ต้องชําระ   

 2. การจดัตัง้บริษัท “ แก้วมหาชนจํากดั ” ผิดหลกักฎหมาย ดงันี ้

   2.1 การใช้ช่ือบริษัทฯ ว่า “ บริษัทแก้วมหาชนจํากัด ” นัน้ ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด กล่าวคือ บริษัท

มหาชนจํากดั จะต้องมีคําว่า “บริษัท” นําหน้า และ “จํากดั (มหาชน)”ต่อท้าย หรือจะใช้อักษรย่อว่า “บมจ.” นําหน้า แทน

คําว่า “บริษัท” และ “จํากดั (มหาชน)” ก็ได้ 

   2.2 ผู้ เร่ิมจดัตัง้บริษัทมหาชนจํากดั จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลนุิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปีบริบูรณ์) ไม่น้อย

กว่า 15 คน และต้องมีคณุสมบติัตามที่กฎหมายกําหนด ในกรณีนี ้ปรากฏว่าหลานชายของนางสาวแก้ว มีอายุเพียง 8 ปี 

เท่านัน้ ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ ดังนัน้ จํานวนผู้ เ ร่ิมจัดตัง้บริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมีเพียง 14 คน จึงมีผลทําให้          

ผู้ เร่ิมจดัตัง้บริษัทฯ มีไม่ครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด  

   2.3 การที่ กําหนดให้หุ้นมีมูลค่าแตกต่างกัน 2 กลุ่มนัน้ ไม่สามารถทําได้ เนื่องจากทุนของบริษัทฯ จะต้องแบ่ง

ออกเป็นหุ้น แต่ละหุ้นจะต้องมีมลูค่าเท่าๆ กนัเสมอ 

       โดย อ.ภูมิชาย นิลกําแหง  PC-center 

         www.tuecpa.com 
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