
 

 

แนวข้อสอบอัตนัย ครัง้ที่ 1/62 
ค ำชีแ้จง 
กำรจัดท ำแนวข้อสอบ กฎหมำย 1 จัดท ำขึน้จำกข้อมูลที่ได้รับ อำจไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน 
จ ำเป็นต้องมีกำรปรับแต่งข้อมูลเพ่ือให้จัดท ำโจทย์ให้ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมำกที่สุด 
โดยมีควำมมุ่งประสงค์ให้ผู้ที่จะเข้ำรับกำรทดสอบได้ศกึษำเป็นแนวทำง ก่อนกำรเข้ำสอบจริง 
ดังนัน้ หำกข้อมูลโจทย์เปล่ียนแปลงไป ค ำตอบจะเปล่ียนแปลงไปด้วย 
กำรเขียนค ำตอบ  
เป็นตัวอย่ำงกำรเขียนค ำตอบข้อสอบอัตนัยในแนวทำงหน่ึงเท่ำนัน้ 
ท่ำนอำจเขียนค ำตอบในแนวทำงอ่ืนๆ ได้ตำมควำมถนัด โดยควรพิจำรณำจำกประเด็นและขอบเขตของค ำถำม 
ประกอบน ำ้หนักคะแนนที่ให้ 
ข้อ 1 (1/62) 
 บริษัทรวมอาเซียนจ ากดั จดทะเบียนจดัตัง้ในไทย มีทนุจดทะเบียน 200 ล้านบาท  
 ผู้ถือหุ้นประกอบด้วย นายโรเบร์ิตสญัชาตสิงิค์โปร์ ถือหุ้น 20% บริษัทวีอาเซียนจ ากดั (จดทะเบียนจดัตัง้ท่ีมาเลเชีย) ถือหุ้น 
35% และบริษัทไทยแท้จ ากดั จดทะเบียนจดัตัง้ในไทย (ถือหุ้นโดยคนไทยทัง้หมด) ถือหุ้น 45%  
 บริษัทฯ จะประกอบกิจการเป็น ตัวแทนจัดซือ้ จ าหน่าย และจัดหาตลาดทัง้ในและต่างประเทศ เพ่ือการจ าหน่าย                     
สนิค้าท่ีผลติภายในประเทศ อนัมีลกัษณะเป็นการประกอบธรุกิจระหวา่งประเทศ  
 โดย นายโรเบร์ิต และบริษัท วีอาเซียน จ ากดั จะน าเงินเข้ามาลงทนุ (ช าระคา่หุ้น) ในจ านวนเพียง 50% ของมลูคา่หุ้น และ
จะช าระคา่หุ้นในส่วนท่ีเหลือ เม่ือบริษัทฯ เรียกเก็บ 
 ให้ท่านอธิบาย ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การขออนญุาตในการประกอบธรุกิจ (4 คะแนน) 
2. ทนุขัน้ต ่า (4 คะแนน) 

 กฎหมำยที่เก่ียวข้อง - พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ.2542 ม.4 ม.8 ม.14 และ บญัชี 3 (11) (ค)  
 แนวค ำตอบ 
 1. การขออนญุาตในการประกอบธรุกิจ 
  - คนตา่งด้าวท่ีประกอบกิจการเป็นตวัแทน จดัซือ้ จ าหน่ายและจดัหาตลาดทัง้ในและต่างประเทศ                         เพ่ือ
การจ าหน่ายซึ่งสินค้าท่ีผลิตภายในประเทศอันมีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศนัน้ ถือเป็นธุรกิจ                      
ในบญัชี 3 การท ากิจการนายหน้าหรือตวัแทน โดยปกตจิะต้องขออนญุาตประกอบธรุกิจตอ่ อธิบดีกรมพฒันาธรุกิจการค้า โดย
ความเห็นชอบของ คณะกรรมการการประกอบธรุกิจของคนตา่งด้าว  
    - แตถ้่าคนตา่งด้าว มีทนุจดทะเบียนช าระแล้วตัง้แต ่100 ล้านบาท ขึน้ไป จะได้รับการยกเว้น ไมต้่องขออนญุาต 
  - บริษัทรวมอาเซียนจ ากัด เป็นนิติบุคคลต่างด้าว เน่ืองจากมีสดัส่วนการลงทุน โดยมีผู้ ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าว ตัง้แต่ 
50% ขึน้ไป (นายโรเบิร์ต ถือหุน้ 20% บริษทัวีอาเซียนจ ากดั ถือหุน้ 35%) 
    - บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 145 ล้านบาท (20+35+90) บริษัทฯ จึงมีทนุประกอบธรุกิจตัง้แต ่100 ล้านบาท 
ขึน้ไป ดงันัน้ บริษัทฯ จะได้รับการยกเว้น ไมต้่องขออนญุาตประกอบธรุกิจ  
 2. เร่ืองทนุขัน้ต ่า  
  - ถ้าหาก บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจ การท ากิจการนายหน้าหรือตวัแทน โดยไม่ต้องขออนุญาต (กรณีมีทุนช าระแล้วไม่
น้อยกวา่ 100 ล้านบาท) บริษัทฯ จะต้องมีทนุขัน้ต ่า ส าหรับการประกอบธรุกิจ การท ากิจการนายหน้าหรือตวัแทน ไมน้่อยกว่า 
100 ล้านบาท ด้วย 
 



 

 

 
  - จากการท่ี บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 145 ล้านบาท (20+35+90) บริษัทฯ จึงมีทนุขัน้ต ่า ครบตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว้แล้ว (ตามแนวค าวนิิจฉยั) ดงันัน้ จึงมีผลท าให้ทนุขัน้ต ่าของบริษัทฯ มีครบตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

โดย อ.ภมูิชาย นิลก าแหง   
www.cpa-law1.com  

       PC center – www.tuecpa.com 
ข้อสังเกตุ 
เก่ียวกับประเดน็ ทุนขัน้ต ่ำของคนต่ำงด้ำว กรณีคนต่ำงด้ำวเป็นนิตบิุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 
 1. ค าวนิิจฉยัฯ เก่ียวกบัประเดน็ ทนุขัน้ต ่าของคนตา่งด้าว กรณีคนตา่งด้าวเป็นนิตบิคุคลจดทะเบียนในประเทศไทย 
(ค าวินิจฉยัฯ ประจ าเดือน พ.ย.2549) สรุปได้วา่  
      - กรณี นิตบิคุคลจดทะเบียนในประเทศไทย/มีสถานะเป็นคนตา่งด้าว ทนุขัน้ต ่าของคนตา่งด้าว ให้ถือเอาทนุ 
ช าระแล้ว ของ นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย/มีสถานะเป็นคนต่างด้าว (ทุนของคนไทยหรือนิติบุคคลไทย +ทุนของคน
ตา่งด้าวท่ีร่วมลงทนุในนิตบิคุคล) 
 2. ความเห็นของ อ.ภมูชิายฯ 
     อ.ไมเ่ห็นด้วย ในกรณีนิตบิคุคลจดทะเบียนในประเทศไทย/มีสถานะเป็นคนตา่งด้าว ให้ถือวา่ทนุของคนไทยหรือ 
นิตบิคุคลไทย เป็นทนุของคนตา่งด้าว ด้วย ดงันี ้  
 2.1 ความหมายของ ทนุ และทนุขัน้ต ่า (ตาม มาตรา 4)  
 - ทุน หมายความว่า ทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ากดั หรือทุนช าระแล้วของบริษัทมหาชนจ ากัด หรือเงินที่ผู้เป็น
หุน้ส่วนหรือสมาชิกน ามาลงหุน้ในหา้งหุน้ส่วนหรือนิติบคุคล นัน้ 
 - ทุนขัน้ต ่า หมายความว่า ทุนของคนต่างด้าวในกรณีที่คนต่างด้าวเป็นนิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย 
และในกรณีที่คนต่างด้าวเป็นนิติบุคคลซ่ึงไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยหรือเป็นบุคคลธรรมดาให้หมายถึงเงินตรา
ต่างประเทศทีค่นต่างดา้วน ามาใช้เมือ่เร่ิมตน้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
 2.2 มาตรา 18 ใหอ้ านาจรฐัมนตรีออกกฎกระทรวงก าหนดเงือ่นไขใหค้นต่างดา้วตอ้งปฏิบติั ประการหน่ึง คือ 
  - ตาม มาตรา 18 (3) จ านวนและระยะเวลาการด ารงไวซ่ึ้งทนุขัน้ต ่าในประเทศ  
 2.3 ค าชี้แจงกรมฯ เมือ่ 21 ต.ค.53 เนือ้หา เป็นการชี้แจงว่า การพิจารณาทนุขัน้ต ่าตอ้งพิจารณาจากทนุทีมี่อยู่จริง  
(ทนุช าระแลว้) มีขอ้ความตอนหน่ึงว่า “โดยทนุขัน้ต ่าตอ้งพิจารณาจากเงินทนุตามความเป็นจริงทีค่นต่างดา้วน าหรือส่งเข้ามา
เพือ่ใช้ในการเร่ิมตน้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย” 
 2.4 ตามบนัทึกส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เร่ืองเสร็จที่ 73/2553) เร่ืองทุนขัน้ต ่าตามพระราชบญัญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 (เป็นเร่ืองการพิจารณา ความหมายทนุ กบัทนุขัน้ต ่า ตอ้งแยกออกจากนั ซ่ึงมีผลท า
ใหท้นุขัน้ต ่าของบริษทัจ ากดัตอ้งถือเอาทนุช าระแลว้ ไม่ใช่ทนุจดทะเบียน) แต่ในบนัทึกดงักล่าว มีขอ้ความตอนหน่ึงว่า  
“ ฯลฯ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถ้อยค าในบญัชีสามท้ายพระราชบญัญติัฯ เห็นว่า เป็นการก าหนดจ านวนทุนขัน้ต ่าของการ
ประกอบธุรกิจแต่ละประเภท โดยเฉพาะอย่างย่ิง (14) และ (15) ก าหนดทุนขัน้ต ่าของแต่ละร้านค้าไว้ ทุนขัน้ต ่าจึงต้องเป็น
เงินทุนจริง มิใช่ทุนจดทะเบียนของนิติบุคคล และเมื่อพิจารณาประกอบกบัมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว เป็นบท
บงัคบัให้คนต่างด้าวต้องน าเงินหรือส่งทุนขัน้ต ่าเข้ามาในประเทศไทย เพื่อใช้ในการเร่ิมต้นประกอบธุรกิจของตนภายใน
ระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด โดยการน าหรือส่งทนุขัน้ต ่าดงักล่าวเขา้มาในประเทศไทย ไม่ใช้บงัคบักบักรณีทีค่นต่างดา้วน าเงิน
หรือทรัพย์สินอนัเกิดจากรายไดที้่ได้มาจากการประกอบธุรกิจเดิมที่เร่ิมด าเนินการมาก่อนแล้วในประเทศไทย ไปเร่ิมประกอบ
ธุรกิจรายอื่นหรือน าไปลงหุน้หรือลงทนุในกิจการหรือในนิติบคุคลอื่น 



 

 

 
  จึงเห็นว่า ทนุขัน้ต ่าตอ้งเป็นเงินซ่ึงคนต่างด้าวมีอยู่ตามความเป็นจริง และมีการน าหรือส่งเงินตราต่างประเทศเข้า
มาในประเทศไทยจริง ส าหรบัใช้ในการเร่ิมตน้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ฯลฯ ” 
 2.5 ยกตวัอย่าง ดงันี ้
  ตวัอย่างที่ 1 บริษัทจ ากดัจดทะเบียนในไทย คนต่างด้าวถือหุ้น 100% มีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 99 ล้านบาท 
บริษทัฯ จะไม่ไดร้บัการยกเวน้ บริษทัจะตอ้งขออนญุาต การประกอบธุรกิจคา้ส่ง 1 ร้านคา้ 
  ตวัอย่างที่ 2 บริษัทจ ากดัจดทะเบียนในไทย คนไทยถือหุ้น 50% คนต่างด้าวถือหุ้น 50% มีทุนจดทะเบียนช าระ
แลว้ 100 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งขออนญุาต การประกอบธุรกิจคา้ส่ง 1 ร้านคา้ เนือ่งจากมีทนุขัน้ต ่าของคน
ต่างดา้ว 100 ลา้นบาท แมว่้าทนุทีมี่อยู่จริงของคนต่างดา้วมีเพียง 50 ลา้นบาท เท่านัน้ 
  เมื่อเปรียบเทียบ ตวัอย่าง 1 และ 2 แล้ว จะเห็นว่ามีความผิดปกติ ที่คนต่างด้าวมีเงินทุนที่มีอยู่จริงมากกว่า แต่
กลบัไม่ไดร้บัสิทธิในขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย (หลกัในเร่ืองมีเงินทนุมากจะไดร้ับการยกเวน้การขออนญุาต) 
  ดงันัน้ ในกรณี ตวัอย่างที ่2 ควรจะยึดถือเก่ียวกบัทนุของคนต่างดา้ว ดงันี ้
  - บริษทัจ ากดัจดทะเบียนในไทย คนไทยถือหุน้ 50% คนต่างดา้วถือหุน้ 50% จะมีทนุช าระแลว้ 200 ลา้นบาท  
(มีสดัส่วนทนุทีมี่อยู่จริงของคนต่างดา้ว 100 ลา้นบาท) บริษทัฯ จึงจะไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งขออนญุาต 
 3. สรุปความเห็นของ อ.ภมูชิายฯ  
กรณีคนตา่งด้าวเป็นนิตบิคุคลจดทะเบียนในประเทศไทย 
 - การพิจารณาว่ามีสถานะการเป็นคนตา่งด้าวหรือไม่ ให้ถือตามสดัส่วนการลงทุนของคนตา่งด้าวท่ี 50% ขึน้ไป (ตาม
มาตรา 4 “คนตา่งด้าว”) 
 - แต่การพิจารณาจ านวนทุนขัน้ต ่าของคนต่างด้าว เพ่ือใช้สิทธิเป็นข้อยกเว้นการขออนญุาตการประกอบธรุกิจในบญัชี
ท้ายฯ ควรต้องถือเอาทนุท่ีแท้จริงของคนตา่งด้าว กลา่วคือ ถ้าหากนิตบิคุคลนัน้ลงทนุโดยคนไทย/นิตบิคุคลไทยและคนตา่งด้าว 
ทุนขัน้ต ่าท่ีจะน ามาพิจารณาจะต้องถือเอาเฉพาะทุนในส่วนของคนต่างด้าว เท่านัน้ (ตามมาตรา 4 ทุนขัน้ต ่า ประกอบบนัทึก
คณะกรรมการกฤษฎีกา (เร่ืองเสร็จที ่73/2553)) 

โดย อ.ภมูิชาย นิลก าแหง   
www.cpa-law1.com  

       PC center – www.tuecpa.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ข้อ 2 (1/62) 
 บริษัท A จ ากดั จดทะเบียนจดัตัง้เม่ือ 10 ธนัวาคม xx48 ปิดบญัชีรอบแรก 31 กรกฎาคม xx49  
 ตอ่มา ผลการประกอบการไมด่ี ผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ จึงมีมตใิห้เลกิกิจการ และได้จดทะเบียนเลกิ เม่ือ 12 กมุภาพนัธ์ xx61  
 ในฐานะท่ีท่านเป็นผู้สอบ จะให้ค าแนะน าให้บริษัทฯ ปฏิบตัอิย่างไร ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี  ้
 1. การปิดงบการเงิน และการย่ืนงบการเงิน ปีxx49 (4 คะแนน) 
 2. การปิดงบการเงิน และการย่ืนงบการเงิน ปีxx61 (4 คะแนน) 
 3. รายงานการช าระบญัชี เม่ือใด ผู้สอบบญัชีอนญุาต จะต้องรับรองรายงานการช าระบญัชี หรือไม ่(4 คะแนน) 
 กฎหมำยที่เก่ียวข้อง - พรบ.การบญัชี พ.ศ.2543 ม.8 - 11 - ปพพ.ม.1267 - 1268 - ม.1270 
 แนวค ำตอบ 
 1. การปิดงบการเงิน และการย่ืนงบการเงิน ปีxx49  
  - บริษัทฯ จะต้องปิดบญัชี รอบแรก ภายใน 12 เดือน นบัแต ่วนัเร่ิมท าบญัชี 10 ธนัวาคม xx48  
  - ดงันัน้ การท่ีบริษัทฯ ปิดบญัชีในวนัท่ี 31 กรกฎาคม xx49 นัน้ เป็นไปตามกฎหมายแล้ว 
      - บริษัทฯ มีหน้าท่ี จัดท างบการเงินส่งให้ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตตรวจสอบฯ และเสนอให้ท่ีประชุมสามญัประจ าปี 
อนมุตัภิายใน 4 เดือน นบัแตว่นัท่ีปิดบญัชี  
  - บริษัทฯ จะต้องย่ืนนงบการเงิน ตอ่ส านกังานกลางบญัชี หรือส านกับญัชีประจ าท้องท่ี ภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีงบ
การเงินได้รับอนมุตั ิ
 2. การปิดงบการเงิน และการย่ืนงบการเงิน ปีxx61  
  - การท่ีบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นมีมตใิห้เลกิกิจการ และได้จดทะเบียนเลกิบริษัท เม่ือ 12 กมุภาพนัธ์ xx61 นัน้ 
  - บริษัทฯ ต้องปิดบญัชีในวนัท่ีเลกิ หรือวนัท่ีจดทะเบียนเลกิ ก็ได้ (สมมตุปิิดบญัชีในวนัท่ีจดทะเบียนเลกิ) 
  - ผู้ช าระบญัชี มีหน้าท่ีจดัท างบการเงิน ในรอบปีท่ีเลกิ (วนัท่ี 10 ธนัวาคม xx60 ถึง 12 กมุภาพนัธ์ xx61) โดยเร็วสง่ให้
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตตรวจสอบฯ  
  - ผู้ช าระบญัชี จะต้องน าเสนองบการเงินในปีท่ีเลิกท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบฯ แล้ว เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตังิบการเงิน เพ่ือจดัการช าระบญัชีตอ่ไป  
  - โดยท่ี ผู้ช าระบญัชี ไม่มีหน้าท่ีท่ีจะต้องน าส่งงบการเงินประจ าปี ต่อส านักงานกลางบญัชี หรือส านักบญัชีประจ า
ท้องท่ี แตอ่ย่างใด  
 3. รายงานการช าระบญัชี รายงานเม่ือใด ผู้สอบบญัชีอนญุาต จะต้องรับรองรายงานการช าระบญัชี หรือไม ่
   3.1 ผู้ช าระบญัชีมีหน้าท่ี จะต้องจดัท ารายงานการช าระบญัชี ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ดงันี ้
  - รายงานตอ่นายทะเบียน ทกุๆ 3 เดือน 
  - ถ้าหากการช าระบัญชีเกินกว่า 1 ปี ยังไม่แล้วเสร็จ ผู้ ช าระบัญชีต่อจัดท ารายงานย่ืนต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น                     
วา่ได้จดัการไปอย่างใดบ้าง ในทกุๆ ครบรอบปี 
  - เม่ือการช าระบญัชีเสร็จ ผู้ช าระบญัชีตอ่จดัท ารายงานย่ืนตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้น เพ่ืออนมุตักิารช าระบญัชี 
   3.2 ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ปฎิบตัิหน้าท่ีเฉพาะการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินตามหลักวิชาชีพ 
เท่านัน้ ผู้สอบบญัชี ไมมี่หน้าท่ีในการรับรองรายงานการช าระบญัชี แตอ่ย่างใด 
       โดย อ.ภมูิชาย นิลก าแหง  
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ข้อ 3 (1/62) 

บริษัทสหมติรจ ากดั มีข้อบงัคบัฯ ก าหนดให้มีกรรมการบริษัท 2 คน ให้กรรมการด ารงต าแหน่งได้คราวละ 4 ปี 
นางสาวธารารัต กรรมการคนหนึ่งได้ลาออก ภายหลงัจากด ารงต าแหน่งมาแล้ว 2 ปี  
โดยนายสนุทร กรรมการท่ีเหลืออยู่  ได้แตง่ตัง้ นายจอห์น เป็นกรรมการขึน้แทน 

 นางสาวธารารัต ได้โอนหุ้ นชนิดออกให้แก่ผู้ ถือ โดยการส่งมอบใบหุ้ น ให้กับนายสุนทร กรรมการบริษัทฯ ในทันที                
และนายสนุทร ก็ไมไ่ด้ไปด าเนินทางทะเบียน แตอ่ย่างใด  
 ตอ่มา นายสนุทร ได้เสนอตอ่คณะกรรมการฯ ให้เพิม่ทนุ คณะกรรมการฯ ได้มีมตใิห้เพิ่มทนุ และให้ขายหุ้นท่ีเพิ่มทุนให้แก่
นายสนุทร ทัง้หมด 
 ต่อมา ผู้ ถือหุ้ นบริษัทฯ จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้ นทัง้หมดของบริษัท เข้าช่ือท าหนังสือร้องขอ                            
ให้คณะกรรมการเรียกประชมุวสิามญั  
 คณะกรรมการได้เรียกประชมุวสิามญั ตามท่ีผู้ถือหุ้นร้องขอแล้ว แตป่รากฎวา่ลว่งเวลานัดไปแล้ว 1 ชัว่โมง ก็ยงัไมค่รบเป็น
องค์ประชมุ  
 ให้ท่านตอบค าถาม  ดงัตอ่ไปนี ้
 1. การแตง่ตัง้กรรมการและการด ารงต าแหน่ง เป็นไปตามกฎหมาย หรือไม ่อย่างไร (2.5 คะแนน) 
 2. การโอนหุ้นระหวา่งนางสาวธารัต กบั นายสนุทร เป็นไปตามกฎหมาย หรือไม ่อย่างไร (2.5 คะแนน) 
 3. การเพิม่ทนุ และขายหุ้นเพิม่ทุนเป็นไปตามกฎหมาย หรือไม ่อย่างไร (2.5 คะแนน) 
 4. การเรียกประชมุวสิามญั เวลาผา่นไปแล้ว 1 ชม ยงัไมค่รบองค์ประชมุ ท่านจะแนะน า อย่างไร (2.5 คะแนน) 
 กฎหมำยที่เก่ียวข้อง - ปพพ.ม.1152 – ม.1155 – ม.1159 – ม.1135 – 1220 – ม.1222 – ม.1179 
 แนวค ำตอบ 
 1. การแตง่ตัง้กรรมการและการด ารงต าแหน่ง เป็นไปตามกฎหมาย หรือไม ่อย่างไร 
  - การเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ ให้มีการเลือตัง้ทุกปีในท่ีประชมุสามญั โดยให้กรรมการท่ีมีอยู่จะต้องหมนุเวียนออก
จากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของทกุๆ ปี ถ้าไมไ่ด้ตกลงไว้ให้ใช้วธีิจบัฉลาก แตท่ี่ประชมุฯ จะแตง่ตัง้เข้ามาเป็นกรรมการ อีกได้ 
            - ดงันัน้ การท่ีข้อบงัคบั บริษัทสหมติรจ ากดั ก าหนดให้กรรมการด ารงต าแหน่งได้คราวละ 4 ปี จึงขดัตอ่กฎหมาย และ
ไมอ่าจใช้บงัคบัได้ 
 - การท่ี นางสาวธารารัต กรรมการคนหนึ่งได้ลาออก ภายหลังจากด ารงต าแหน่งมาแล้ว 2 ปี เป็นกรณีท่ี                           
ต าแหน่งกรรมการได้วา่งลง  
 - การท่ีนายสนุทร กรรมการท่ีเหลืออยู่ ได้แตง่ตัง้ นายจอห์น เป็นกรรมการขึน้แทน ถือได้วา่ การแตง่ตัง้ดงักล่าว ชอบ
ด้วยกฎหมายแล้ว ทัง้นี ้เน่ืองจาก 
  (1) บริษัทฯ มีกรรมการ 2 คน องค์ประชุมกรรมการจะต้องมี 2 คน ในเมื่อนางสาวธารารัต กรรมการ                   
คนหน่ึงได้ลาออก ท าให้กรรมการที่เหลืออยู่ไม่เป็นองค์ประชุม กรรมการที่เหลืออยู่ย่อมที่จะไม่สามารถจัดการใดๆ ได้                   
เวน้แต่ การเรียกประชุมผูถื้อหุน้ หรือการแต่งตัง้กรรมการใหค้รบจ านวน 
  (2) และ ในกรณีนี ้นายสนุทรฯ กรรมการที่เหลืออยู่ เลือกวิธีการแต่งตัง้กรรมการข้ึนแทน ให้ครบจ านวน  
 - แตอ่ย่างไรก็ตาม การท่ี นายจอห์น เป็นกรรมการขึน้แทน นัน้ จะด ารงต าแหน่งได้เพียงถึงวาระการประชมุสามญัครัง้
แรกของบริษัทฯ ในครัง้ถดัไป เท่านัน้ 
 
 



 

 

  
 2. การโอนหุ้นระหวา่งนางสาวธารัต กบั นายสนุทร เป็นไปตามกฎหมาย หรือไม ่อย่างไร 
  - ใบหุ้นท่ี นางสาวธารัต โอนให้ นายสนุทร เป็นใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ ถือ  
 - ดงันัน้ การโอนหุ้นดงักลา่ว กระท าเพียงการสง่มอบใบหุ้น จากผู้โอนให้ผู้ รับโอน ก็มีผลเป็นการโอนท่ีสมบรูณ์ตาม
กฎหมายแล้ว นายสนุทร ไม่มีหน้าท่ีต้องไปด าเนินการอย่างใดๆ อีก 
 3. การเพิม่ทนุ และขายหุ้นเพิม่ทุนเป็นไปตามกฎหมาย หรือไม ่อย่างไร 
  - การเพิม่ทนุ ของบริษัทจ ากดั จะต้องเป็นมตพิเิศษของท่ีประชมุผู้ถือหุ้น  
  - การขายหุ้นจากการเพิม่ทนุ จะต้องเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนของการถือหุ้น ก่อน เว้นแต ่ผถื็อหุ้นเดมิไม่
ซือ้ บจ.จงึจะขายหุ้นเพิม่ทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นคนอ่ืนๆ ท่ีจะต้องการรับซือ้ไว้ 
 - ดังนัน้การท่ี บริษัทสหมิตรจ ากัด โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนและให้ขายหุ้ นท่ีเพิ่มทุนทัง้หมด ให้แก่                       
นายสนุทรฯ เพียงคนเดียวนัน้ จึงเป็นมตท่ีิไมช่อบด้วยกฎหมาย 2 ประการคือ 
  (1) การมีมตใิห้เพิม่ทนุ ต้องเป็นมตขิองท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเท่านัน้ (คณะกรรมการฯ ไมมี่อ านาจ) 
  (2) การขายหุ้นเพิม่ทนุ จะต้องเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัสว่นของการถือหุ้น ก่อน 
 4. การเรียกประชมุวสิามญั เวลาผา่นไปแล้ว 1 ชม ยงัไมค่รบองค์ประชมุ ท่านจะแนะน า อย่างไร  
 - การเรียกประชมุ ตามโจทย์ เป็นกรณีการเรียกประชมุ โดยผู้ถือหุ้นในจ านวนท่ีกฎหมายก าหนดร้องขอ ปพพ. ได้
ก าหนดไว้ว่า ถ้าเม่ือเวลาผา่นไปแล้ว 1 ชม ยงัไมค่รบองค์ประชมุ ให้เลกิการประชมุ  
 - ดงันัน้ ข้าพเจ้าฯ จะแนะน าให้ บริษัทสหมิตรจ ากดั ยกเลิกการประชุมวสิามญั โดยบริษัทฯ ไม่ต้องจัดให้ มีการเรียก
ประชมุวสิามญัใหม ่อีกครัง้ 

โดย อ.ภมูิชาย นิลก าแหง   
www.cpa-law1.com  
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ข้อ 4 (1/62) 
 บริษัท AA จ ากดั (มหาชน) มีทนุจดทะเบียน 200,000,000 บาท แบง่ออกเป็น 2,000,000 หุ้นๆ ละ 100 บาท  
บริษัทฯ ได้ขายหุ้ นไปแล้ว 1,800,000 หุ้ น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นว่าผลประกอบการของ บริษัทรสดีจ ากัด                           
มีแนวโน้มท่ีดีในอนาคต คณะกรรมการฯ จึงได้มีมตรัิบโอนกิจการของ บริษัทรสดีจ ากดั  
 บริษัทฯ ผลประกอบการปี 59 มีผลขาดทนุ 300,000 บาท ปี 60 บริษัทฯ  มีก าไร 600,000 บาท  
 ตอ่มา บริษัทฯ จดัประชมุผู้ถือหุ้น ขอให้มีมตกิารเพิม่ทนุ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน จากผู้ถือหุ้นทัง้หมด 60 คน และมี
จ านวนหุ้นท่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมนบัรวมได้ 700,000 หุ้น ท่ีประชุมได้มีมติ ไม่น้อยกว่า 3/4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สทิธิออกเสียง ให้ บริษัทฯ เพิม่ทนุ โดยขายหุ้นเพิม่ทนุ ให้กบัผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัสว่นหุ้นท่ีถืออยู่  
 ค าถาม ท่านในฐานะผู้สอบบญัชี ท่านจะแนะน า อย่างไร ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
 1. การรับโอนกิจการ ถกูต้องตามหลกักฎหมาย หรือไม ่(2.5 คะแนน) 

2. บริษัทฯ จะต้องจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมาย จากก าไรในปี 2560 อย่างไร (2.5 คะแนน) 
3. การเพิม่ทนุ ถกูต้องตามกฎหมายหรือไม ่และหุ้นท่ียงัจ าหน่ายไมห่มดบริษัทฯ จะท าอย่างไรได้บ้าง (2.5 คะแนน) 
4. การประชมุผู้ถือหุ้น เพ่ือมีมตเิพิม่ทนุ ถือวา่ครบองค์ประชมุ หรือไม ่(2.5 คะแนน) 

 กฎหมำยที่เก่ียวข้อง - พรบ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ม.107 ม.116 ม.136 ม.140 ม.103 
 แนวค ำตอบ 
 1. การรับโอนกิจการ ไมถ่กูต้องตามหลกักฎหมาย 
  - บมจ. จะรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน จะต้องเป็นมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 3/4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
และมีสทิธิออกเสียง  
  - ดงันัน้ การท่ีมตกิารรับโอนกิจการฯ เป็นแตเ่พียงมตขิองคณะกรรมการบริษัทฯ จึงไมถ่กูต้องตามหลกักฎหมาย 
 2. บริษัทฯ จะต้องจดัสรรเงินจากก าไรสทุธิประจ าปี เพ่ือน าเข้าเป็นทนุส ารองของบริษัทฯ ดงันี ้
 - จดัสรรเงินจากก าไรสทุธิประจ าปี เข้าเป็นทนุส ารองของบริษัท โดยคดิจาก (ก าไร ปี 60 – ขาดทนุ ปี 59) X 5%) เป็น
เงินอย่างน้อย 15,000 บาท 
 - บริษัทฯ มีหน้าท่ี ต้องจัดสรรเงินจากก าไรสทุธิประจ าปี เช่นนีทุ้กๆ ปี ท่ีมีก าไร จนกว่าทุนส ารองฯ จะมีจ านวน10% 
ของทนุจดทะเบียน คือ 20,000,000 บาท 
 3. การเพิม่ทนุ ถกูต้องตามกฎหมายหรือไม ่และหุ้นท่ียงัจ าหน่ายไมห่มดบริษัทฯ จะท าอย่างไรได้บ้าง 
 - บมจ. จะเพิ่มทุนได้นัน้ มีเง่ือนไขว่า หุ้ นท่ีจดทะเบียนไว้ทัง้หมด จะต้องขายออกจนหมดและได้รับช าระค่าหุ้ น
ครบถ้วนแล้ว เว้นแต ่กรณีหุ้นท่ีเหลืออยู่นัน้ เป็นหุ้นท่ีรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น  
            - ดงันัน้ การเพิม่ทนุของบริษัทฯ ดงักลา่ว จึงไมช่อบด้วยกฎหมาย เน่ืองจาก บมจ.ยงัมีหุ้นท่ียงัไม่ได้ขาย อีก 200,000 
หุ้น บริษัทฯ จึงไมอ่าจมีมตใิห้เพิม่ทนุได้ 
            - ในกรณีท่ีบริษัทฯ ต้องการด าเนินการตอ่หุ้นท่ียงัขายไมห่มด นัน้ สามารถด าเนินการได้ ดงันี ้
        (1) น าหุ้นท่ีเหลืออยู่เสนอขาย หรือ 
       (2) ลดทนุตดัหุ้นท่ีขายไมไ่ด้ โดยมตท่ีิประชมุผู้ถือหุ้น ≥ 3/4 ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 
 - องค์ประชมุผู้ถือหุ้น ไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือ ไมน้่อยกวา่ 1/2 ของผู้ถือหุ้นท่ีมีอยู่ทัง้หมด และต้องมีหุ้นรวมกันได้ ไม่
น้อยกวา่ 1/3 ของหุ้นท่ีขายได้ทัง้หมด  
 
 



 

 

 
             ดงันัน้ การประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือมีมติเพิ่มทุน นัน้ มีจ านวน 30 คน และมีหุ้นรวมกัน 700,000 หุ้น ใน 1,800,000 หุ้น 
(เกินกวา่ 1 ใน 3) ถือวา่ครบองค์ประชมุ แล้ว 

โดย อ.ภมูิชาย นิลก าแหง   
www.cpa-law1.com  

      PC center – www.tuecpa.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ข้อ 5 (1/62) 
 บริษัท AAจ ากดั (มหาชน) เสนอขายหุ้นตอ่ประชาชน โดยแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นและหนงัสือชีช้วนมี
รายการท่ีเป็นเท็จ ปกปิดข้อมลูเก่ียวกับเงินกู้ ยืมของบริษัทฯ ท าให้หุ้นท่ีซือ้ขายมีราคาสงูกวา่ราคาท่ีควรจะเป็น 
 โดยมีข้อเท็จจริง และ ล าดบัเหตกุารณ์ ดงันี  ้
 นาย ก เป็นกรรมการบริหารบริษัทฯ (ไมมี่อ านาจลงนามผกูพนับริษัท) นาง ข เป็นผู้จดัการฝ่ายบญัชี และ นาย ค เป็น
ผู้สอบบญัชี ทัง้ 3 คน ได้ลงลายมือช่ือไว้ ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้น  
 นาย ง และ นาง จ เป็นผู้ซือ้ หุ้นท่ีเสนอขายตอ่ประชาชน เม่ือ ธ.ค.2559 

หลงัจากนัน้ นาย ง ได้พบกบั นาง ข ซึ่งเป็นเพ่ือนกนั นาง ข จึงได้เลา่ให้ นาย ง ฟังเก่ียวกับรายการท่ีเป็นเท็จปกปิดข้อมลู
เก่ียวกบัเงินกู้ ยืมของบริษัทฯ ดงักลา่ว  

บริษัทฯ น าหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เม่ือ ม.ค.2560  
ตอ่มา เม่ือ ม.ิย.60 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ พบวา่ แบบฯ และหนงัสือชีช้วนการเสนอขายหุ้น 

ของ บริษัท AAจ ากดั (มหาชน) มีรายการท่ีเป็นเท็จ ปกปิดข้อมลูเก่ียวกับเงินกู้ ยืมของบริษัทฯ มีผลท าให้ราคาหุ้นตกต ่าและ
ปรากฎวา่ราคาหุ้นท่ี นาย ง และ นาง จ ซือ้ไว้นัน้ มีราคาสงูกวา่ความเป็นจริง  
นาย ง ได้ฟอ้งเรียกคา่เสียหาย จากกรณีดงักล่าว เม่ือพ้นระยะเวลามาแล้ว 1 ปี นบัแต ่วนัท่ีรู้วา่ ข้อมลูเป็นเท็จ 
นาง จ ได้ขายหุ้นไปแล้ว เม่ือก่อน ม.ิย.60 
 ค าถาม ให้อธิบาย สทิธิเรียกร้องคา่เสียหายของบคุคล ดงัตอ่ไปนี ้(20 คะแนน) 
 1. นาย ง  
 2. นาง จ  
 กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 - พรบ. หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 ม.82 - 86 
 หลักกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 1. ในกรณีท่ี แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ และหนงัสือชีช้วน มีข้อความหรือรายการท่ีเป็นเท็จ หรือ
ขาดข้อความท่ีควรแจ้งในสาระส าคญั  
 ให้บคุคลใดๆ ท่ีซือ้หลกัทรัพย์ มีสทิธิเรียกร้องคา่เสียหายจาก บริษัท หรือเจ้าของหลกัทรัพย์ได้ ภายใต้เง่ือนไข ดงันี ้
  (1) ไดร้บัความเสียหายจากการซื้อหลกัทรัพย์ นัน้ 
  (2) ซื้อหลกัทรพัย์ก่อนจะปรากฏขอ้เท็จจริง 
  (3) ซื้อหลกัทรพัย์ ไม่เกิน 1 ปี นบัแต่วนัที ่แบบฯ และร่างหนงัสือชี้ชวน มีผลบงัคบัใช้ 
  (4) ยงัคงเป็นเจ้าของหลกัทรัพย์อยู่ 
  (5) ตอ้งใช้สิทธิเรียกค่าเสียหาย ภายในอายคุวาม 1 ปี นบัแต่วนัทีไ่ด้รู้หรือควรจะไดรู้้ว่าแบบฯ และหนงัสือชี้ชวน 
เป็นเท็จฯ แต่ไม่เกิน 2 ปี นบัแต่วนัที ่แบบฯ และหนงัสือชี้ชวน มีผลบงัคบัใช้ 
 2. บคุคลดงัตอ่ไปนี ้ต้องร่วมรับผดิ กบั บริษัท หรือเจ้าของหลกัทรัพย์ 
           เว้นแต ่จะพสิจูน์ได้วา่ ตนไมมี่สว่นรู้เห็น หรือโดยต าแหน่งหน้าท่ีไมอ่าจรู้ถึงความจริงแท้ของข้อมลู หรือการขาดข้อความ
ท่ีควรแจ้ง นัน้ 
  (1) กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทั ทีล่งลายมือชื่อไวใ้นแบบฯ และหนงัสือชี้ชวน 
  (2) ผูเ้ร่ิมจดัตัง้ บมจ. ที่ลงลายมือชื่อไวใ้นแบบฯ และหนงัสือชี้ชวน 
  (3) ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ 



 

 

 
  (4) ผูส้อบบญัชี 
  (5) ทีป่รึกษาทางการเงิน 
  (6) ผูป้ระเมินราคาทรพัย์สิน  
 ทัง้นี ้บคุคลตามข้อ (3) ถึง ข้อ (6) ต้องปรากฎวา่ ได้กระท าการโดย จงใจหรือประมาทเลนิเลอ่อย่างร้ายแรง และ 
ลงลายมือช่ือไว้ในแบบฯ และหนงัสือชีช้วน นัน้ 
 3. บริษัท เจ้าของหลกัทรัพย์ และบคุคลท่ีต้องร่วมรับผดิ กบั บริษัท หรือเจ้าของหลกัทรัพย์ ไมต้่องรับผดิคา่เสียหาย  
ในกรณี ดงัตอ่ไปนี ้

  (1) ผูซื้้อหลกัทรพัย์ ควรรู้หรือควรจะไดรู้้ ว่าขอ้ความเป็นเท็จหรือขาดขอ้ความที่ควรตอ้งแจ้งในสาระส าคญั 
     หรือ (2) ความเสียหายที่เกิดข้ึนนัน้ มิใช่เป็นผลมาจาก การไดร้บัขอ้ความหรือรายการทีเ่ป็นเท็จ หรือการไม่แจ้งขอ้ความที่
ควรแจ้งในสาระส าคญั 
 แนวค ำตอบ 
 1. สทิธิเรียกร้องคา่เสียหายของ นาย ง 
  1.1 นาย ง มีสทิธิเรียกร้องคา่เสียหาย หรือไม่ 
        นาย ง เป็นผู้ซือ้หุ้น ท่ีบริษัท AAจ ากดั (มหาชน) เสนอขาย แตป่รากฎวา่แบบฯ มีรายการเป็นเท็จ โดยปกปิด
ข้อมลูเก่ียวกบัเงินกู้ ยืมของบริษัทฯ ท าให้ นาย ง ได้รับความเสียหาย จากการซือ้หุ้นท่ีมีราคาสงูกวา่ราคาท่ีควรจะเป็น และ  
นาย ง เป็น ผู้ ท่ีมีคณุสมบตั ิและเง่ือนไข ตามท่ีกฎหมายก าหนด ดงันี  ้
    - ยงัคงเป็นเจ้าของหุ้นอยู่ และได้รับความเสียหายจากการซือ้หุ้นนัน้ 
    - ซือ้หุ้นก่อนจะปรากฏข้อเท็จจริงวา่เป็นเท็จ 
    - ซือ้หุ้น ไมเ่กิน 1 ปี นบัแตว่นัท่ี แบบฯ และร่างหนงัสือชีช้วน มีผลบงัคบัใช้  
 ปัญหาท่ีต้องพจิารณา คือ นาย ง ฟอ้งเรียกคา่เสียหาย เม่ือพ้นระยะเวลามาแล้ว 1 ปีนบัแตว่นัท่ีรู้วา่ข้อมลูเป็นเท็จ นัน้ 
หมายถึง วนัใด  

จากโจทย์ ระบวุา่ นาย ง  รู้วา่ข้อมลูแบบฯ เป็นเท็จ จาก นาง ข แตว่นัท่ีรู้นัน้เป็นการรู้จากเพ่ือน ส านกังานฯ ยงัตรวจ
ไมพ่บและราคาหุ้นก็ยงัไม่ตกต ่า ความเสียหายของ นาย ง ยงัไมเ่กิดขึน้ ดงันัน้ จะถือวา่ นาย ง ฟอ้งเรียกคา่เสียหาย  
เม่ือพ้นระยะเวลามาแล้ว 1 ปี นบัแตว่นัท่ีรู้วา่ข้อมลูเป็นเท็จ อนัมีผลให้ขาดอายคุวามแล้ว ไมไ่ด้ (การจะใช้สิทธิฟอ้งฯ นัน้ ตอ้ง
ปรากฎว่าไดร้ับความเสียหายก่อน) 
 การท่ีจะเร่ิมนบัอายคุวาม 1 ปี ต้องนบัแต ่วนัท่ีเกิดความเสียหาย และผู้ซือ้ได้รู้หรือควรจะรู้ได้วา่แบบฯ เป็นเท็จ 

ดงันัน้ อายคุวามฟอ้งร้องของ นาย ง ยงัไมข่าดอายคุวาม 
(นาย ง ฟอ้งเมือ่พน้ 1 ปี นบัแต่วนัทีรู้่จาก นาง ข แต่ ไม่เกิน 1 ปี นบัแต่วนัทีรู้่และไดร้บัความเสียหาย) 
นาย ง จึงมีคณุสมบตัแิละเง่ือนไขครบถ้วน ท่ีจะใช้สทิธิเรียกร้องตอ่ บคุคลท่ีจะต้องรับผดิ 

 1.2 นาย ง จะใช้สทิธิเรียกร้องคา่เสียหาย ตอ่ใคร ได้บ้าง 
       นาย ง มีสทิธิเรียกร้องคา่เสียหาย จากบคุคลท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องรับผดิ ในกรณีแบบฯ และหนงัสือชีช้วน
เป็นเท็จ ดงันี ้(พิจารณาเฉพาะบคุคลทีเ่ก่ียวขอ้ง/ ตามข้อเท็จจริงทีโ่จทย์ใหเ้ท่านัน้) 
  (1) บริษทั AA จ ากดั (มหาชน) ในฐานะทีเ่ป็น ผูเ้สนอขายหุน้ต่อประชาชน เป็นผู้รบัผิดชอบหลกั 
  (2) กรรมการบริหารบริษทั ผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษทั ทีไ่ดล้งลายมือชื่อรบัรองไวใ้นแบบฯ (ทกุคน) เป็น
ผูร้บัผิดชอบร่วมกบับริษทัฯ เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว่้าตนไม่มีส่วนรู้เห็น หรือโดยหนา้ทีต่นไม่อาจรู้ถึงความแทจ้ริงของขอ้มูลนัน้ 
 



 

 

 
       กรณี นาย ก กรรมการบริหารบริษทัทีไ่ม่มีอ านาจลงนามผูกพนับริษทั และไดล้งนามรบัรองไวใ้นแบบฯ อาจ
ตอ้งรบัผิดตามกฎหมายในมิติอื่นๆ (ไม่พิจารณา/ เนือ่งจากนอกขอบเขตทีก่ าหนด) แต่นาย ก ในฐานะกรรมการบริหารบริษทัที่
ไม่มีอ านาจลงนามผูกพนับริษทั กฎหมายไม่ไดก้ าหนดใหต้อ้งเป็นผูร้บัผิดชอบร่วม ในกรณีนี ้ 
  (3) นาง ข ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี เป็นบคุคลที่ไดล้งลายมือชื่อรบัรองไวใ้นแบบฯ อาจตอ้งรบัผิดตามกฎหมายในมิติ
อื่นๆ (ไม่พิจารณา/ เนือ่งจากนอกขอบเขตทีก่ าหนด) แต่ นาง ข ในฐานะผูที้ด่ ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี 
กฎหมายไม่ไดก้ าหนดให้ตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบร่วม ในกรณีนี ้
       และจากขอ้เท็จจริงก็ไม่ปรากฎว่า นาง ข ไดรู้้ถึงการปกปิดขอ้มูลฯ ของผูบ้ริหารมาก่อน ตัง้แต่ตน้ ซ่ึงหาก 
นาง ข ไดป้ฏิบติัหนา้ทีใ่หเ้ป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพแลว้ นาง ข ก็ไม่ตอ้งรบัผิดต่อการปฏิบติัหนา้ที่ดงักล่าว แต่อย่างใด 
 (4) นาย ค ผูส้อบบญัชี เป็นบคุคลทีไ่ดล้งลายมือชื่อรบัรองไวใ้นแบบฯ (งบการเงิน) ถา้ไดป้ฏิบติัหนา้ทีด่ว้ยความ
จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ลงลายมือชื่อรบัรองขอ้มูลในแบบฯ ตอ้งร่วมรบัผิดกบับริษทัฯ เวน้แต่ นาย ค จะพิสูจน์
ได้ว่า ได้ปฏิบติัหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชีและมาตรฐานทางวิชาชีพที่เก่ียวข้องแล้ว โดยไม่ได้จงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (ในทางต่อสูค้ดี นาย ค จะตอ้งพิสูจน์ไดว่้า ตนไม่มีส่วนรู้เห็น หรือโดยหนา้ทีต่นไม่อาจรู้ถึงความ
แทจ้ริงของขอ้มูล นัน้) 
   และจากขอ้เท็จจริงก็ไม่ปรากฎว่า นาย ค ไดรู้้ถึงการปกปิดขอ้มูลฯ ของผูบ้ริหาร ซ่ึงหาก นาย ค ไดป้ฏิบติั
หนา้ทีใ่หเ้ป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพแลว้ นาย ค ก็ไม่ตอ้งรบัผิดต่อการปฏิบติัหนา้ที่ดงักล่าว แต่อย่างใด) 
 สรุปค าตอบข้อ 1 ได้วา่ 
 นาย ง มีสทิธิเรียกร้องคา่เสียหาย ในกรณีแบบฯ และหนงัสือชีช้วน มีรายการท่ีเป็นเท็จ ปกปิดข้อมลูเก่ียวกบัเงินกู้ ยืมของ
บริษัทฯ ท าให้หุ้นท่ีซือ้ขายมีราคาสงูกวา่ราคาท่ีควรจะเป็น จาก บริษัท AA จ ากดั (มหาชน) และ กรรมการบริหารบริษัท ผู้มี
อ านาจลงนามผกูพนับริษัท ท่ีได้ลงลายมือช่ือรับรองไว้ในแบบฯ นัน้ 
 2. สทิธิเรียกร้องคา่เสียหายของ นาง จ 
  2.1 นาง จ มีสทิธิเรียกร้องคา่เสียหาย หรือไม่ 
     นาง จ เป็นผู้ซือ้หุ้น ท่ีบริษัท AAจ ากดั (มหาชน) เสนอขาย แตป่รากฎวา่แบบฯ มีรายการเป็นเท็จ โดยปกปิดข้อมลู
เก่ียวกบัเงินกู้ ยืมของบริษัทฯ ท าให้ นาง จ ได้รับความเสียหาย จากการซือ้หุ้นท่ีมีราคาสงูกวา่ราคาท่ีควรจะเป็น และ  
นาง จ เป็น ผู้ ท่ีมีคณุสมบตั ิและเง่ือนไข ตามท่ีกฎหมายก าหนด ดงันี  ้
    - ได้รับความเสียหายจากการซือ้หุ้น นัน้ 
    - ซือ้หุ้นก่อนจะปรากฏข้อเท็จจริงวา่เป็นเท็จ 
    - ซือ้หุ้น ไมเ่กิน 1 ปี นบัแตว่นัท่ี แบบฯ และร่างหนงัสือชีช้วน มีผลบงัคบัใช้ 
   แต ่นาง จ ขาดคณุสมบตัท่ีิส าคญัท่ีกฎหมายก าหนดไว้ประการหนึ่ง คือ ผู้มีสทิธิเรียกร้องคา่เสียหาย ต้องเป็น
เจ้าของหลกัทรัพย์อยู่ ดงันัน้ การท่ี นาง จ ได้ขายหุ้นท่ีตนซือ้ไว้ออกไปแล้ว นาง จ จึงไมเ่ป็นเจ้าของหุ้นอีกตอ่ไป 
   นาง จ จึงไมมี่สทิธิเรียกร้องคา่เสียหาย  
 2.2 นาง จ จะใช้สทิธิเรียกร้องคา่เสียหาย ตอ่ใคร ได้บ้าง 
    เน่ืองจาก นาง จ ขาดคณุสมบตักิารเป็นเจ้าของหุ้น ณ วนัท่ีเรียกร้อง นาง จ จึงไมมี่สทิธิเรียกร้องคา่เสียหาย ดงันัน้ 
จึงไมต้่องพจิารณาในประเด็นบคุคลท่ีจะต้องรับผดิตอ่ นาง จ (ถา้หาก นาง จ มีคณุสมบติัและเงือ่นไขครบถว้น  นาง จ จะ
สามารถใช้สิทธิเรียกร้องต่อบคุคลทีต่อ้งรบัผิด เช่นเดียวกบั กรณีของ นาย ง) 
 
 



 

 

 
 สรุปค าตอบข้อ 2   
 นาง จ ขาดคณุสมบตัิ คือ ไมไ่ด้เป็นเจ้าของหลกัทรัพย์อยู่ 
 ดงันัน้ ตามพรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ นาง จ จึงไมมี่สทิธิเรียกร้องความเสียหาย จากบคุคลใดๆ  
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ข้อสังเกตุจำกโจทย์  
ข้อ 5 (1/62) 
 1. โจทย์ข้อนี ้ไม่ได้ระบุ วนัท่ีเกิดเหตกุารณ์ในแต่ละเหตกุารณ์ไว้ ดงันัน้ การล าดบัเหตกุารณ์ จึงถือเอาตามสถานการณ์ท่ี
โจทย์ได้ระบุไว้ตามล าดบั ปัญหาท่ีส าคญัคือ ค าถามตามโจทย์ ถาม ณ เวลาใด เม่ือโจทย์ไม่ได้ระบุไว้ ก็ต้องถือเอาระยะเวลา 
ถัดจากเหตกุารณ์ล าดบัสดุท้าย คือ ถัดจากเดือน มิ.ย.60 ท่ี สนง. พบว่า แบบฯ และหนังสือชีช้วนเป็นเท็จ มีผลท าให้ราคาหุ้น
ตกต ่าและปรากฎวา่ราคาหุ้นท่ี นาย ง และ นาง จ ซือ้ไว้นัน้ มีราคาสงูกวา่ความเป็นจริง (ซ่ึงจะมีผลต่อการพิจารณา เร่ือง การ
ขาดอายคุวามฟอ้งเรียกค่าเสียหาย ของ นาย ง) 
   ทัง้นี ้ตามล าดบัเหตกุารณ์ต่อมา มีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า นาย ง ฟ้องเม่ือพ้น 1 ปี นับแต่วนัท่ีรู้จาก นาง ข ก็ตาม แต่ ไม่
เกิน 1 ปี นบัแตว่นัท่ีรู้และได้รับความเสียหาย 
 2. แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ (แบบ 69-1) ในส่วนท่ี 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู ในกรณี
เป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์โดยบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ จะมีบคุคลท่ีลงนาม แบง่ออก เป็น 2 กลุม่ คือ 
  2.1 กลุ่มที ่1 กรรมการบริหารทกุคน และผูที้ด่ ารงต าแหน่งบริหารสูงสดุในสายงานบญัชี 
  - การลงนามในกลุ่มนี ้ระบขุอ้ความตอนหน่ึงว่า ขา้พเจ้าขอรบัรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ 
ไม่ท าใหผู้อื้่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลทีค่วรตอ้งแจ้งในสาระส าคญั 
  - โดยที ่กรรมการบริหาร ที่ลงนาม อาจมีไดท้ ัง้ กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทั และกรรมการที่ไม่มี
อ านาจลงนามผูกพนับริษทั (ตามขอ้บงัคบัของบริษทั) 
  2.2 กลุ่มที ่2 กรรมการคนอื่นของบริษทัทีอ่อกหลกัทรพัย์นอกจาก กลุ่ม 1 
  - การลงนามในกลุ่มนี ้ ระบขุอ้ความตอนหน่ึงว่า ขา้พเจ้าไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ
ขายหลกัทรพัย์ฉบบันีแ้ลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษทั ขา้พเจ้าไม่มีเหตอุนัควรสงสยัว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่
ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าใหผู้อื้่นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลทีค่วรตอ้งแจ้งในสาระส าคญั 
  - โดยที ่กรรมการอื่น ที่ลงนาม ไดแ้ก่ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ของบริษทัฯ 
 3. ความรับผดิของบคุคลตาม พรบ.หลกัทรัพย์ฯ มีหลากหลายมติใินกรณีท่ีแตกต่างกนัไป ตามบทบญัญัตท่ีิมุง่ประสงค์จะ
คุ้มครองประชาชน ในแตล่ะเร่ือง โดยขอยกตวัอย่าง บางกรณี ดงันี ้
  3.1 การคุ้มครองบุคคลท่ีซือ้หลกัทรัพย์และได้รับความเสียหายจากกรณีแบบฯ และหนังสือชีช้วนเป็นเท็จ หรือขาด
ข้อความในสาระส าคญั (ม.82-86) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัค าถามในข้อนี ้โดยตรง บคุคลท่ีต้องรับผดิ (ทางแพง่) ได้แก่  
   (1) กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทั ทีล่งลายมือชื่อไวใ้นแบบฯ และหนงัสือชี้ชวน 
   (2) ผูเ้ร่ิมจดัตัง้ บมจ. ที่ลงลายมือชื่อไวใ้นแบบฯ และหนงัสือชี้ชวน 
   (3) ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ ที่ลงลายมือชื่อไวใ้นแบบฯ และหนงัสือชี้ชวน 
   (4) ผูส้อบบญัชี ทีล่งลายมือชื่อไวใ้นแบบฯ และหนงัสือชี้ชวน 
   (5) ทีป่รึกษาทางการเงิน ที่ลงลายมือชื่อไวใ้นแบบฯ และหนงัสือชี้ชวน 



 

 

   (6) ผูป้ระเมินราคาทรพัย์สิน ทีล่งลายมือชื่อไวใ้นแบบฯ และหนงัสือชี้ชวน 
  บคุคลตามข้อ (3) ถึง ข้อ (6) ต้องปรากฎวา่ ได้กระท าการโดย จงใจหรือประมาทเลนิเลอ่อย่างร้ายแรง  
  3.2 การคุ้มครอง ประชาชน เพ่ือให้ได้รับข้อมลูท่ีถูกต้อง (ตาม ม.278) ผู้ใด แสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิด
ข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง ในแบบฯ และร่างหนงัสือชีช้วน ต้องโทษ (โทษอาญา) จ าคกุ ไมเ่กิน 5 ปี และโทษปรับฯ  
       ดงันัน้ แม้บุคคลผู้ลงนามรับรองข้อมูลในแบบฯ อันเป็นเท็จ (นาย ก กรรมการผู้ ไม่มีอ านาจลงนาม หรือ นาง ข 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชี) จะไมต้่องร่วมรับผดิในการชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ ซือ้หุ้น ตามข้อ 3.1 ก็ตาม แตก่็ไมอ่าจพ้นความรับผิด
ทางอาญาและทางแพง่ในมติอ่ืินๆ ได้ หากมีสว่นรู้เห็นตอ่การปกปิดข้อมลู ดงักลา่ว 
 
 สรุปโจทย์ ข้อ 5 (1/62) 
 1. ประเดน็ปัญหา 
  1.1 ประเด็นความรับผิดกรณีแบบฯ เป็นเท็จของบุคคล ท่ีนอกกรอบความรับผิดชอบตาม มาตรา 83 อันได้แก่ นาย ก 
กรรมการบริหารบริษัทฯ (ไมมี่อ านาจลงนามผกูพนับริษัท) นาง ข เป็นผู้จดัการฝ่ายบญัชี จะต้องรับผดิหรือไม ่
   - ไมต้่องรับผดิ เน่ืองจากไมเ่ป็นบคุคลท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องรับผดิชอบร่วม ในกรณีนี ้
   และนาย ค ผู้สอบบญัชี ท่ีไมท่ราบข้อเท็จจริงท่ีเป็นเท็จ จะต้องรับผดิหรือไม่ 
   - ไมต้่องรับผดิ เน่ืองจากไมท่ราบข้อเท็จจริง ในเร่ืองดงักลา่ว 
  1.2 ประเดน็สทิธิเรียกร้องของ นาย ง และนาง จ  
   - เร่ืองอายุความเรียกค่าเสียหาย จะต้องเร่ิมนับเม่ือรู้ว่าแบบฯ เป็นเท็จท าให้เกิดความเสียหาย และได้รับความ
เสียหายจากแบบฯ ท่ีเป็นเท็จนัน้ (ซึ่งต้องมีองค์ประกอบครบทัง้ 2 กรณี จึงเร่ิมนบัอายคุวาม)  
   - ดงันัน้ วนัท่ีนาย ง รู้จากนาง ข แต่ยังไม่ได้รับความเสียหาย จึงยังไม่เร่ิมนับอายคุวาม และต่อมาในวนัท่ี สนง. 
พบวา่ แบบฯ มีรายการท่ีเป็นเท็จ มีผลท าให้ราคาหุ้นตกต ่า จึงครบองค์ประกอบ ดงันี ้
    (1) นาย ง รู้จาก นาง ข วา่แบบเป็นเท็จ โดยรู้วา่ผลของแบบเป็นเท็จเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายตอ่ ตน  
   และ (2) นาย ง ได้รับความเสียหายจากการนัน้ จริง 
   - การเร่ิมนบัอายคุวาม 1 ปี ของ นาย ง แม้วา่จะรู้ก่อน ก็ตาม แตจ่ะเร่ิมนบัอายคุวามเม่ือ วนัท่ีมี ความเสียหาย 
   - ขอให้สงัเกตวุ่า บุคคลอ่ืนๆ ท่ีซือ้หุ้น เช่นเดียวกับ นาย ง แต่ไม่ได้รับทราบความเป็นเท็จจาก นาง ข โดยบุคคล
อ่ืนๆ ได้รู้ในวนัท่ี สนง.ตรวจพบ แตก่็เร่ิมนบัอายคุวามฟอ้งในวนัเดียวกบั นาย ง เช่นกนั 
   - สว่น นาง จ ไมเ่ป็นผู้ถือหุ้น จึงไมมี่คณุสมบตัท่ีิจะใช้สทิธิรียกร้องได้  
 2. ถ้าหากโจทย์ข้อนี ้มีข้อเท็จจริงท่ีแตกตา่งออกไป เช่น 
  2.1 วนัท่ี สนง.ตรวจพบ และปรากฎความเสียหาย เกินกว่า 2 ปี นับแต่วนัท่ีแบบฯ มีผลบงัคบัใช้ จะมีผลให้ นาย ง ไม่
สามารถใช้สทิธิเรียกร้องได้ เน่ืองจากพ้นอายคุวามใช้สทิธิเรียกร้อง นัน่เอง หรือ   
  2.2 นาง จ เป็นผู้ ซือ้หุ้ นใน SET ประเด็นค าตอบของ นาง จ จะต้องตอบว่า ไม่ได้รับการคุ้มครองการใช้สิทธิตาม            
มาตรา 82-83 (ค าตอบไมใ่ช่กรณีท่ี นาง จ ขายหุ้นออกไปแล้ว) 
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