
 

 

แนวข้อสอบอัตนัย ครัง้ที่ 1/63 
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 (1/63) 
 บริษัทผลติชิน้สว่นอะไหลร่ถยนต์แจแปนจ ำกดั จดทะเบียนตำม ปพพ.  
 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท AA จ ำกดั จดทะเบียนท่ีประเทศญ่ีปุ่ น และบคุคลธรรมดำสญัชำตไิทยอีก 2 คน ถือหุ้นใน
สดัสว่น บริษัท AAจ ำกดั 50% นำย ก 25% นำย ข 25%  
 บริษัทฯ  แจแปนจ ำกดั ได้ท ำธรุกรรมให้กู้ ยืมเงิน 2 สญัญำ ดงันี ้
 สญัญำแรก บริษัทฯ ให้กู้ ยืมเงิน ให้แก่ บริษัท XX จ ำกดั ท่ีประเทศเวียตนำม โดยบริษัท AA จ ำกดั เป็นผู้ถือหุ้น 100% ใน
บริษัท XX จ ำกดั 
 สญัญำท่ีสอง บริษัทฯ ให้กู้ ยืมเงิน ให้แก่ บริษัท YY จ ำกัด จดทะเบียนและประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยมีผู้ ถือหุ้ น
สญัชำติไทยท่ีถือหุ้นในบริษัทฯ แจแปนจ ำกัด 2 คน ถือหุ้นรวมกัน 20% ส่วนอีก 80% ถือหุ้นโดยบริษัทอ่ืนๆ ท่ีจดทะเบียนใน
ประเทศจีน 
 ค ำถำม 
    กำรท่ี บริษัทฯ แจแปนจ ำกดั ได้ท ำธรุกรรมให้กู้ ยืมเงินแก่ 2 บริษัทดงักลำ่ว  
 บริษัทฯ จะต้องขออนญุำตประกอบธรุกิจ หรือไม ่เพรำะเหตใุด (10 คะแนน) 
 กฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
 - พรบ.กำรประกอบธรุกิจของคนตำ่งด้ำว พ.ศ.2542 ม.8 บญัชี 3 ท้ำย พรบ.ฯ 
 - กฎกระทรวง ก ำหนดธรุกิจบริกำรท่ีไมต้่องขออนญุำตฯ (ฉบบัท่ี 4)  
 หลักกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 - นิตบิคุคลท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในประเทศไทย เป็นคนตำ่งด้ำว 
 - นิตบิคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย และมีคนตำ่งด้ำวถือหุ้น ตัง้แต ่1/2 ของหุ้นทัง้หมด เป็นคนตำ่งด้ำว 
 - คนตำ่งด้ำว ท่ีจะประกอบธรุกิจในบญัชี 3 ท้ำย พรบ.ฯ จะต้องได้รับอนญุำตจำกอธิบดีกรมพฒันำธรุกิจกำรค้ำ โดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรประกอบธรุกิจของคนตำ่งด้ำว ก่อน 
 - ธรุกิจให้กู้ ยืมเงิน เป็นธรุกิจบริกำรอ่ืน ท่ีก ำหนดไว้ในบญัชี 3 ท้ำย พรบ.ฯ เว้นแต ่ธรุกิจบริกำรท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 
 - กฎกระทรวงฯ (ฉบบัท่ี 4) ก ำหนดเก่ียวกบัธรุกิจบริกำรให้กู้ ยืมเงินในประเทศ ระหวำ่งนิตบิคุคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์กนั โดยผู้
ถือหุ้นท่ีถือหุ้นท่ีมีมลูคำ่ ตัง้แต ่25% ของทนุในนิตบิคุคลหนึ่ง ไปถือหุ้นท่ีมีมลูคำ่ตัง้แต ่25% ของทนุของอีกนิตบิคุคลหนึ่ง  
 - จำกกฎกระทรวงฯ จึงมีผลท ำให้ ธุรกิจบริกำรให้กู้ ยืมเงินในประเทศ ระหว่ำงนิติบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์กันดังกล่ำว                     
ไมเ่ป็นธรุกิจในบญัชี 3 ท้ำย พรบ.ฯ จึงไมต้่องขออนญุำตในกำรประกอบธรุกิจดงักลำ่ว แตอ่ย่ำงใด 
 
 



 

 

 แนวค ำตอบ 
 - บริษัท AA จ ำกดั จดทะเบียนท่ีประเทศญ่ีปุ่ น เป็นนิติบคุคลตำ่งด้ำว 

- บริษัทฯ แจแปนจ ำกดั จดทะเบียนในประเทศไทย แตมี่คนตำ่งด้ำว (บริษัท AA จ ำกดั) ถือหุ้น 50% บริษัทฯ แจแปนจ ำกดั 
จึงมีสถำนะเป็นคนตำ่งด้ำว 
 - กำรประกอบธุรกิจให้กู้ ยืมเงิน เป็นธุรกิจบริกำร จัดอยู่ในบัญชี 3 ท้ำย พรบ.ฯ โดยปกติ จะต้องได้รับอนุญำตจำก                   
อธิบดีกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว ก่อน  เว้นแต่ ธุรกิจ
บริกำรท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 
 - สรุปค ำตอบ กำรประกอบธรุกิจในแตล่ะกรณี ได้ดงันี ้
  (1) กรณี บริษัทฯ แจแปนจ ำกดั ได้ท ำธรุกรรมให้กู้ ยืมเงินให้แก่ บริษัท XX จ ำกดั ท่ีประเทศเวียตนำม 
  - บริษัทฯ ได้ท ำธุรกรรมให้กู้ ยืมเงินให้แก่ บริษัท XX จ ำกัด ท่ีประเทศเวียตนำม โดยปกติแล้วเป็นกำรประกอบ
ธรุกิจในประเทศไทย ประเภทธรุกิจบริกำรในบญัชี 3 ท้ำย พรบ.ฯ ท่ีต้องขออนญุำตประกอบธรุกิจ ก่อน 
   - แต่เน่ืองจำก บริษัทฯ แจแปนจ ำกัด มีบริษัท AAจ ำกัด ถือหุ้น 50% ของทุน และบริษัท XX จ ำกัด มีบริษัท AA
จ ำกดั ถือหุ้น 100% ของทนุ  
  - ดงันัน้กำรท่ี บริษัทฯ ให้กู้ ยืมเงิน ให้แก่ บริษัท XX จ ำกัด นัน้ จึงเป็นกำรประกอบธุรกิจบริกำรอ่ืนๆ ท่ีได้รับกำร
ยกเว้นโดยกฎกระทรวง ด้วยเหตท่ีุ บริษัทฯ แจแปนจ ำกดั และบริษัท XX จ ำกดั เป็นนิตบิคุคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์กันในลกัษณะท่ี 
ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นท่ีมีมลูคำ่ ตัง้แต ่25% ของทนุในนิตบิคุคลหนึ่ง ไปถือหุ้นท่ีมีมลูคำ่ตัง้แต ่25% ของทนุของอีกนิตบิคุคลหนึ่ง จึงมี
ผลท ำให้ธรุกรรมกำรให้กู้ ยืมเงินในกรณีนี ้ไมเ่ป็นกำรประกอบธรุกิจในบญัชีท้ำย พรบ.ฯ 
   - บริษัทฯ แจแปนฯ จึงไมต้่องขออนญุำต ในกำรท ำธรุกรรมให้กู้ ยืมเงินให้แก่ บริษัท XX จ ำกดั แตอ่ย่ำงใด 
  (2) กรณี บริษัทฯ แจแปนฯ ได้ท ำธรุกรรมให้กู้ ยืมเงินให้แก่ บริษัท YY จ ำกดั จดทะเบียนและประกอบธรุกิจในไทย 

 - บริษัทฯ แจแปนจ ำกดั มีสถำนะเป็นคนตำ่งด้ำว กำรประกอบธรุกิจให้กู้ ยืมเงิน เป็นธรุกิจบริกำร จดัอยู่ในบญัชี 
3 ท้ำย พรบ.ฯ จะต้องได้รับอนญุำตจำก อธิบดีกรมพฒันำธรุกิจกำรค้ำโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรฯ ก่อน 

 - ไมป่รำกฎข้อมลูอ่ืนใด ท่ีกำรประกอบธรุกิจของบริษัทฯ ในกรณีนี ้ได้รับกำรยกเว้นโดยกฎกระทรวง  
   - ดงันัน้กำรท่ี บริษัทฯ แจแปนจ ำกดั ให้กู้ ยืมเงิน ให้แก่ บริษัท YY จ ำกดั นัน้ จึงเป็นกำรประกอบธรุกิจบริกำรอ่ืนๆ 
ในบญัชี 3 ท้ำย พรบ.ฯ และไมไ่ด้รับกำรยกเว้นโดยกฎกระทรวง  
   - บริษัทฯ แจแปนจ ำกดั จึงต้องขออนญุำต ในกำรท ำธรุกรรมให้กู้ ยืมเงินให้แก่ บริษัท YY จ ำกดั ก่อน 
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หมำยเหตุ 
1. จำกข้อมลูโจทย์ 
- บริษัท YY จ ำกดั ไมส่ำมำรถก ำหนดจ ำนวนผู้ถือหุ้นท่ีชดัเจนได้ เน่ืองจำกใช้ค ำวำ่ สว่นอีก 80% ถือหุ้นโดยบริษัทอ่ืนๆ 
- ดงันัน้ ไมส่ำมำรถพจิำรณำควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งนิตบิุคคล ในกรณีจ ำนวนผู้ถือหุ้น > 1/2 ตำมกฎกระทรวงฯ (12) (ก) ได้ 
2. ถ้ำข้อมลูเปล่ียนแปลงไปจำกเดิม  
- โดย สำมำรถก ำหนดควำมสมัพนัธ์ในเร่ืองจ ำนวนผู้ถือหุ้น ระหวำ่งบริษัทฯ  แจแปนจ ำกัด กบับริษัท YY จ ำกดั ท่ีชดัเจนได้  
- และ เข้ำเง่ือนไขควำมสมัพนัธ์ของผู้ถือหุ้น > 1/2 ตำมกฎกระทรวงฯ (12) (ก) แล้ว  
- ค ำตอบ (2) กรณี บริษัทฯ แจแปนจ ำกดั ได้ท ำธรุกรรมให้กู้ ยืมเงินให้แก่ บริษัท YY จ ำกดั จะเปล่ียนแปลงไป  
- กลำ่วคือ บริษัทฯ แจแปนจ ำกดั ไมต้่องขออนญุำต ในกำรท ำธรุกรรมให้กู้ ยืมเงินให้แก่ บริษัท YY จ ำกดั 

 



 

 

ข้อ 2 (1/63) 
 บริษัทผลติชิน้สว่นอะไหลร่ถยนต์แจแปนจ ำกดั จดทะเบียนตำม ปพพ.  
 บริษัทฯ ร่วมลงทนุกบับริษัทจดทะเบียนท่ีประเทศญ่ีปุ่ น และบคุคลธรรมดำสญัชำตไิทย 2 คน ถือหุ้นในสดัสว่น  
50:25:25  
 บริษัทฯ มีหน้ำท่ีในฐำนะเป็นผู้มีหน้ำท่ีจดัท ำบญัชี อย่ำงไร (10 คะแนน) 
 กฎหมำยที่เก่ียวข้อง - พรบ.กำรบญัชี พ.ศ.2543 ม.9 - 15 ม.17 ม.19 ม.24    
 แนวค ำตอบ 
 1. บริษัทผลติชิน้สว่นอะไหลร่ถยนต์แจแปนจ ำกดั 
  - จดทะเบียนตำม ปพพ. บริษัทฯ จึงมีสถำนะเป็น บริษัทจ ำกดัตำมกฎหมำยไทย (ปพพ.) 
  - แม้ว่ำ บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับคนต่ำงด้ำว มีผลให้ บริษัทฯ มีสถำนะเป็นคนต่ำงด้ำวก็ตำม แต่ไม่ท ำให้ บริษัทฯ เป็น   
นิตบิคุคลท่ีตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศท่ีประกอบธรุกิจในประเทศไทย แตอ่ย่ำงใด 
  - บริษัทฯ จึงเป็นผู้มีหน้ำท่ีจดัท ำบญัชี ในฐำนะท่ีเป็นบริษัทจ ำกดั ตำมกฎหมำยไทย 
 2. หน้ำท่ีของ บริษัทผลติชิน้สว่นอะไหลร่ถยนต์แจแปนจ ำกดั ในฐำนะผู้มีหน้ำท่ีจดัท ำบญัชี มีดงันี ้
  - จดัให้มีผู้ท ำบญัชี ตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกฎหมำยก ำหนด 
  - จดัให้มีกำรท ำบญัชี ส ำหรับกำรประกอบธรุกิจของตน ตำมกฎหมำย 
  - ให้เร่ิมท ำบญัชี และปิดบญัชี ตำมกฎหมำย 
 - จดัท ำงบกำรเงิน โดยจดัท ำงบกำรเงิน ท่ีมีรำยกำรย่อตำม แบบ 2 ประกอบด้วย 
   + งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
   + งบก ำไรขำดทนุ 
   + หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
   + งบกำรเงินเปรียบเทียบกบัปีก่อน 
   + งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงสว่นของเจ้ำของ 
  - ในกรณีท่ี ผู้มีหน้ำท่ีจดัท ำบญัชี มีสถำนะเป็นคนต่ำงด้ำวและได้รับอนญุำตให้ประกอบธรุกิจในไทย ผู้ มีหน้ำท่ีจดัท ำ

บญัชี จะต้องเปิดเผยข้อมลูเพิม่เตมิในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน ดงันี  ้
    + ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ และรำยกำรทนุขัน้ต ่ำ แยกประเภทธรุกิจท่ีได้รับอนญุำต 
    + รำยได้ และคำ่ใช้จ่ำย แยกประเภทธรุกิจท่ีได้รับอนญุำต 
  - จดัให้งบกำรเงินได้รับกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 
  - จดัให้งบกำรเงินได้รับอนมุตัจิำกท่ีประชมุผู้ถือหุ้น ก่อนน ำสง่ สนง. กลำงบญัชี หรือส ำนกับญัชีประจ ำท้องท่ี 
  - ย่ืนงบกำรเงินตอ่ สนง.กลำงบญัชีฯ ภำยใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีประชมุผู้ถือหุ้นอนมุตังิบกำรเงิน (e-filing) 
     - ต้องสง่มอบเอกสำรท่ีใช้ประกอบกำรลงบญัชี ให้แก่ผู้ท ำบญัชี ให้ครบถ้วน 
  - เก็บรักษำบญัชีและเอกสำรฯ ในสถำนท่ีท่ีกฎหมำยก ำหนด 
  - เก็บรักษำบญัชีและเอกสำรฯ ไว้ตำมระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด 
  - แจ้งสำรวตัรบญัชี กรณี บญัชีและเอกสำรฯ สญูหำยหรือเสียหำย 
  - เก็บบญัชีและเอกสำร ไว้ในท่ีท่ีปลอดภยั 
   - ให้ถ้อยค ำเก่ียวกบักำรจดัท ำบญัชี/ กำรเก็บรักษำและจดัสง่บญัชีและเอกสำรให้สำรวตัร ตำมค ำสัง่ฯ 
       โดย อ.ภมูิชาย นิลก าแหง  www.cpa-law1.com 

PC center – www.tuecpa.com  



 

 

 
ข้อ 3 (1/63) 
 ให้ท่ำนตอบค ำถำมเก่ียวกับ บริษัทจ ำกดั ดงัตอ่ไปนี ้(20 คะแนน) 
 1. บริษัทฯ เป็นลกูหนี ้บริษัทแม่ในตำ่งประเทศ บริษัทขำดสภำพคลอ่งไมส่ำมำรถช ำระหนีไ้ด้  
คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะมีมตอินมุตัิให้ปรับโครงสร้ำงหนีก้บับริษัทแม ่โดยกำรจดัท ำโครงกำรแปลงหนีเ้ป็นทุน 
บริษัทฯ จะสำมำรถด ำเนินกำรตำมโครงกำรแปลงหนีเ้ป็นทนุ ได้หรือไม่ อย่ำงไร  
 2. บริษัทฯ ต้องกำรเพิม่ทนุ โดยขำยหุ้นเพิม่ทนุในรำคำท่ีสงูกวำ่มลูคำ่หุ้น โดยคณะกรรมกำรบริษัท จะขอให้ท่ีประชมุผู้ถือ
หุ้น มีมตอินมุตัใิห้เพิม่ทนุและให้เรียก ช ำระคำ่หุ้นในงวดแรกก่อนเพียง 15% และช ำระส่วนเกินกวำ่มลูค่ำหุ้นก่อนเพียง 25% 
บริษัทฯ จะสำมำรถเรียกให้ช ำระรำคำคำ่หุ้นเพียงบำงส่วนตำมท่ีกลำ่ว ได้หรือไม่ 
 3. ในกรณีท่ี บริษัทฯ เลกิประกอบกิจกำร โดยท่ีบริษัทยังมีเจ้ำหนีก้ำรค้ำ และบริษัทยงัมีผู้ถือหุ้นท่ียงัช ำระคำ่หุ้น                        
ไมค่รบตำมมลูคำ่หุ้น บริษัทฯ ควรจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 
 กฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
 - ปพพ. ม.1119 ม.1105 ม.1265  
 หลักกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
 - กำรใช้เงินคำ่หุ้นของบริษัทจ ำกดั ผู้ ถือหุ้นจะช ำระคำ่หุ้นโดยหกัหนีก้บับริษัทไมไ่ด้ 
 - กำรช ำระคำ่หุ้นของบริษัทจ ำกดั ท่ีเรียกเก็บครัง้แรกจะต้องไมน้่อยกวำ่ 25% ของมลูคำ่หุ้น 
 - กำรขำยหุ้นของบริษัทจ ำกัด จะขำยสงูกว่ำมูลค่ำก็ได้ ถ้ำมีหนังสือบริคณฑ์สนธิให้อ ำนำจไว้ และจะต้องส่งใช้ส่วนท่ี                    
ล ำ้มลูคำ่หุ้นเตม็จ ำนวน พร้อมกบักำรช ำระคำ่หุ้นครัง้แรก 
 - กำรจดักำรบริษัทจ ำกดั เม่ือบริษัทเลกิ เป็นหน้ำท่ีของ ผู้ช ำระบญัชี โดยจดักำรช ำระบญัชีตำมกฎหมำย 
 - ผู้ช ำระบญัชี จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นท่ียงัช ำระคำ่หุ้นท่ียงัค้ำงช ำระก็ได้ และเม่ือเรียกให้ช ำระแล้วต้องช ำระทนัที 
 แนวค ำตอบ 
 1. บริษัทฯ จะสำมำรถด ำเนินกำรตำมโครงกำรแปลงหนีเ้ป็นทนุ ได้หรือไม ่อย่ำงไร 
  - บริษัทจ ำกดั ไมส่ำมำรถช ำระคำ่หุ้นโดยกำรหกัหนีก้บับริษัท ได้ 
  - กำรปรับโครงสร้ำงหนี ้ตำมโครงกำรแปลงหนีเ้ป็นทุนนัน้ มีลกัษณะเป็นกำรให้เจ้ำหนีข้องบริษัทเป็นเจ้ำของหุ้ น             
ของบริษัท โดยเจ้ำหนีต้ำมโครงกำรฯ ช ำระคำ่หุ้น โดยกำรหกักลบลบหนีก้บับริษัท  
  - ดงันัน้กำรท่ี คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะมีมตอินมุตัใิห้ปรับโครงสร้ำงหนีก้ับบริษัทแม ่ โดยกำรจดัท ำโครงกำรแปลงหนี ้
เป็นทนุนัน้ จึงไมส่ำมำรถท ำได้ เน่ืองจำก เป็นกำรช ำระคำ่หุ้นโดยกำรหกักลบลบหนีก้บับริษัท ซึ่งต้องห้ำมตำมกฎหมำย 
 2. บริษัทฯ ต้องกำรเพิม่ทนุ โดยขำยหุ้นเพิม่ทนุในรำคำท่ีสงูกวำ่มลูคำ่หุ้น โดยคณะกรรมกำรบริษัท จะขอให้ท่ีประชมุผู้ถือ
หุ้น มีมตอินมุตัใิห้เพิม่ทนุและให้เรียก ช ำระคำ่หุ้นในงวดแรกก่อนเพียง 15% และช ำระส่วนเกินกวำ่มลูค่ำหุ้นก่อนเพียง 25% 
 บริษัทฯ จะสำมำรถเรียกให้ช ำระรำคำคำ่หุ้นเพียงบำงส่วนตำมท่ีกลำ่ว ได้หรือไม่ 
  - กำรช ำระคำ่หุ้นของบริษัทจ ำกดั ท่ีเรียกเก็บครัง้แรกจะต้องไมน้่อยกวำ่ 25% ของมลูคำ่หุ้น 
     - กำรขำยหุ้นของบริษัทจ ำกดั จะขำยสงูกวำ่มลูค่ำก็ได้ ถ้ำมีหนงัสือบริคณฑ์สนธิให้อ ำนำจไว้ และจะต้องสง่ใช้ส่วนท่ี
ล ำ้มลูคำ่หุ้นเตม็จ ำนวน พร้อมกบักำรช ำระคำ่หุ้นครัง้แรก 
  - ดงันัน้กำรท่ี คณะกรรมกำรบริษัท จะขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น มีมติอนุมตัิให้เพิ่มทุน และให้เรียกช ำระค่ำหุ้นเพิม่ทนุ    
ในงวดแรกก่อนเพียง 15% และเรียกให้ช ำระส่วนเกินกว่ำมูลค่ำหุ้ นก่อนเพียง 25% นัน้ จึงไม่สำมำรถท ำได้ เน่ืองจำกขดักับ
หลกักำรช ำระคำ่หุ้น ตำมกฎหมำย 
 



 

 

 
 3. กรณีท่ี บริษัทฯ เลิกประกอบกิจกำร โดยท่ีบริษัทยังมีเจ้ำหนีก้ำรค้ำ และบริษัทยังมีผู้ ถือหุ้ นท่ียังช ำระค่ำหุ้ น                        
ไมค่รบตำมมลูคำ่หุ้น บริษัทฯ ควรจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 
  - ผู้ช ำระบญัชี เป็นผู้มีหน้ำท่ี จดักำรบริษัทเม่ือบริษัทเลกิ โดยกำรจดักำรช ำระบญัชีตำมกฎหมำย 
  - ผู้ช ำระบญัชี จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นท่ียงัช ำระคำ่หุ้นท่ียงัค้ำงช ำระก็ได้ และเม่ือเรียกให้ช ำระแล้วต้องช ำระทนัที 
  - บทบญัญัต ิปพพ. ใช้ค ำวำ่ จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นท่ียงัช ำระคำ่หุ้นท่ียงัค้ำงช ำระก็ได้ หมำยควำมวำ่ ผู้ช ำระบญัชีจะเรียก
ให้ผู้ ถือหุ้นท่ียังค้ำงช ำระอยู่หรือไม่ก็ได้ เช่น ในกรณีท่ี บริษัทเรียกเก็บค่ำหุ้นเพียง 75% ผู้ ถือหุ้นทุกคนก็ยังคงค้ำงค่ำหุ้น 25% 
เท่ำๆ กนั และบริษัทไมมี่เจ้ำหนีเ้หลืออยู่ ผู้ช ำระบญัชีอำจไมเ่รียกให้ช ำระคำ่หุ้นท่ียงัค้ำงช ำระอยู่ ก็ได้ 
  - แตใ่นกรณีท่ี บริษัทฯ มีเจ้ำหนีก้ำรค้ำอยู่ และเจ้ำหนีย้งัไม่ได้รับช ำระค่ำหุ้นเต็มจ ำนวน ดงันี ้ผู้ช ำระบญัชี ก็ควรท่ีจะ
เรียกเก็บเงินค่ำหุ้นท่ีค้ำงช ำระ เพ่ือน ำเงินค่ำหุ้นนัน้ไปช ำระหนีใ้ห้แก่เจ้ำหนีต้่อไป และในกรณีท่ีผู้ช ำระบญัชีได้เรียกให้ผู้ถือหุ้น
ช ำระคำ่หุ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นมีหน้ำท่ีจะต้องช ำระคำ่หุ้นทนัที 
       โดย อ.ภมูิชาย นิลก าแหง   

www.cpa-law1.com  
       PC center – www.tuecpa.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ข้อ 3-X (1/63) (แก้ไข – เพิ่มเตมิ ข้อมลูโจทย์ เพ่ือกำรศกึษำเพิ่มเตมิ) 
 ให้ท่ำนตอบค ำถำมเก่ียวกับ บริษัทจ ำกดั ดงัตอ่ไปนี ้(20 คะแนน) 
 1. บริษัทฯ เป็นลกูหนี ้บริษัทแม่ในตำ่งประเทศ บริษัทขำดสภำพคลอ่งไมส่ำมำรถช ำระหนีไ้ด้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะมี
มตอินมุตัใิห้ปรับโครงสร้ำงหนีก้บับริษัทแม ่โดยกำรจดัท ำโครงกำรแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
 ค ำถำม 
  1.1 บริษัทฯ จะสำมำรถ56565ด ำเนินกำรตำมโครงกำรแปลงหนีเ้ป็นทนุ ได้หรือไม ่ด้วยเหตผุลใด  
 1.2 หำกบริษัทฯ ไมส่ำมำรถจดัท ำโครงกำรแปลงหนีเ้ป็นทนุตำมกฎหมำยได้ บริษัทฯ จะมีวธีิกำรด ำเนินกำรตำม
กฎหมำย ปพพ. เพ่ือให้บริษัทแมไ่ด้รับช ำระหนี ้ในลกัษณะท่ีคล้ำยกบักำรหกักลบกลบหนีก้ับบริษัทแม ่ได้อย่ำงไร  
 2. บริษัทฯ ต้องกำรเพิม่ทนุ โดยขำยหุ้นเพิม่ทนุในรำคำท่ีสงูกวำ่มลูคำ่หุ้น โดยคณะกรรมกำรบริษัท จะขอให้ท่ีประชมุผู้ถือ
หุ้น มีมตอินมุตัใิห้เพิม่ทนุและให้เรียก ช ำระคำ่หุ้นในงวดแรกก่อนเพียง 15% และช ำระส่วนเกินกวำ่มลูค่ำหุ้นก่อนเพียง 25% 
 บริษัทฯ จะสำมำรถเรียกให้ช ำระรำคำคำ่หุ้นเพียงบำงส่วนตำมท่ีกลำ่ว ได้หรือไม่ 
 3. ในกรณีท่ี บริษัทฯ เลกิประกอบกิจกำร  
  3.1 โดยท่ีบริษัทยงัมีเจ้ำหนีก้ำรค้ำ และบริษัทยงัมีผู้ถือหุ้นท่ียงัช ำระคำ่หุ้น ไมค่รบตำมมลูค่ำหุ้น บริษัทฯ ควรจะต้อง
ด ำเนินกำรอย่ำงไร 
  3.2 ในกรณีท่ี บริษัทฯ โดยผู้ช ำระบญัชีได้ เรียกให้ผู้ถือหุ้นช ำระคำ่หุ้น และได้รับช ำระค่ำหุ้นครบถ้วนแล้ว แตป่รำกฎ
วำ่ทรัพยสนิของบริษัท ท่ีมีอยู่ทัง้หมดไมเ่พียงพอตอ่กำรช ำระหนีก้ำรค้ำ ผู้ช ำระบญัชี ควร/และ จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 
  3.3 ในระหวำ่งกำรช ำระบญัชี ผู้ช ำระบญัชีจะต้องรำยงำนผลกำรช ำระบญัชี ให้ใครรับทรำบบ้ำง อย่ำงไร ภำยใน
ระยะเวลำใด 
 กฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
 - ปพพ. ม.1119 ม.1105 ม.1265  
 หลักกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
 - กำรใช้เงินคำ่หุ้นของบริษัทจ ำกดั ผู้ ถือหุ้นจะช ำระคำ่หุ้นโดยหกัหนีก้บับริษัทไมไ่ด้ 
 - กำรช ำระคำ่หุ้นของบริษัทจ ำกดั ท่ีเรียกเก็บครัง้แรกจะต้องไมน้่อยกวำ่ 25% ของมลูคำ่หุ้น 
 - กำรขำยหุ้นของบริษัทจ ำกัด จะขำยสงูกว่ำมูลค่ำก็ได้ ถ้ำมีหนังสือบริคณฑ์สนธิให้อ ำนำจไว้ และจะต้องส่งใช้ส่วนท่ี                    
ล ำ้มลูคำ่หุ้นเตม็จ ำนวน พร้อมกบักำรช ำระคำ่หุ้นครัง้แรก 
 - กำรจดักำรบริษัทจ ำกดั เม่ือบริษัทเลกิ เป็นหน้ำท่ีของ ผู้ช ำระบญัชี โดยจดักำรช ำระบญัชีตำมกฎหมำย 
 - ผู้ช ำระบญัชี จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นท่ียงัช ำระคำ่หุ้นท่ียงัค้ำงช ำระก็ได้ และเม่ือเรียกให้ช ำระแล้วต้องช ำระทนัที 
 แนวค ำตอบ 
 1. 
 1.1 บริษัทฯ จะสำมำรถด ำเนินกำรตำมโครงกำรแปลงหนีเ้ป็นทนุ ได้หรือไม ่ด้วยเหตผุลใด 
  - บริษัทจ ำกดั ไมส่ำมำรถช ำระคำ่หุ้นโดยกำรหกัหนีก้บับริษัท ได้ 
  - กำรปรับโครงสร้ำงหนี ้ตำมโครงกำรแปลงหนีเ้ป็นทุนนัน้ มีลกัษณะเป็นกำรให้เจ้ำหนีข้องบริษัทเป็นเจ้ำของหุ้ น             
ของบริษัท โดยเจ้ำหนีต้ำมโครงกำรฯ ช ำระคำ่หุ้น โดยกำรหกักลบลบหนีก้บับริษัท  
  - ดงันัน้กำรท่ี คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะมีมตอินมุตัใิห้ปรับโครงสร้ำงหนีก้ับบริษัทแม ่ โดยกำรจดัท ำโครงกำรแปลงหนี ้
เป็นทนุนัน้ จึงไมส่ำมำรถท ำได้ เน่ืองจำก เป็นกำรช ำระคำ่หุ้นโดยกำรหกักลบลบหนีก้บับริษัท ซึ่งต้องห้ำมตำมกฎหมำย  
 



 

 

 หมำยเหต ุ
 - กรณีท่ีบริษัทฯ จะสำมำรถ ปรับโครงสร้ำงหนีก้บับริษัทแม ่โดยกำรจดัท ำโครงกำรแปลงหนีเ้ป็นทนุ ได้อย่ำงถูกต้องตำม
กฎหมำยได้นัน้ บริษัทฯ จะต้องด ำเนินกำรแปรสภำพจำก บริษัทจ ำกดั เป็น บริษัทมหำชนจ ำกดั ให้เสร็จสิน้ก่อน  
 - เม่ือเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดัแล้ว คณะกรรมกำรบริษัทมหำชนจ ำกดั จึงด ำเนินกำรเสนอขออนมุตัจิำกท่ีประชมุผู้ถือหุ้น 
เพ่ือให้มีมตอินมุตัใิห้ปรับโครงสร้ำงหนีก้บับริษัทแม ่โดยกำรจดัท ำโครงกำรแปลงหนีเ้ป็นทนุ ตอ่ไป 
 1.2 หำกบริษัทฯ ไมส่ำมำรถจดัท ำโครงกำรแปลงหนีเ้ป็นทนุตำมกฎหมำยได้ บริษัทฯ จะมีวธีิกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
ปพพ. เพ่ือให้บริษัทแม่ได้รับช ำระหนี ้ในลกัษณะท่ีคล้ำยกบักำรหกักลบกลบหนีก้บับริษัทแม ่ได้อย่ำงไร 
  - บริษัทฯ โดยผู้ ถือหุ้นมีมตพิเิศษเพิ่มทนุเท่ำกบัจ ำนวนหนีเ้งินกู้และดอกเบีย้ ท่ีบริษัทฯ จะต้องช ำระหนีใ้ห้แก่บริษัทแม่ 
  - บริษัทฯ เสนอขำยหุ้นเพิม่ทนุ ให้กับผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ ตำมสดัสว่นของกำรถือหุ้นเดมิ (แต่ผู้ ถือหุ้นอ่ืนๆ ท่ีไมใ่ช่
บริษัทแม ่จะต้องตกลงกนัทัง้หมดวำ่จะไมซื่อ้หุ้นเพิม่ทนุ) 
  - ให้บริษัทแมเ่ป็นผู้ซือ้หุ้นเพิ่มทนุในสดัส่วนเดมิ และซือ้หุ้นเพิม่ทนุท่ีเหลืออยู่จำกกำรเพิม่ทนุทัง้หมด (มลูคำ่หุ้นเพิม่
ทนุทัง้หมดจะมีมลูคำ่เท่ำกบัหนีเ้งินกู้และดอกเบีย้ท่ีจะต้องช ำระหนีใ้ห้กบับริษัทแม)่ 
  - บริษัทแม ่ช ำระเงินคำ่ซือ้หุ้นเพิม่ทนุ 
  - บริษัทฯ ช ำระหนีเ้งินกู้และดอกเบีย้ คืนให้แก่บริษัทแม่ ตอ่ไป   
 2. บริษัทฯ ต้องกำรเพิม่ทนุ โดยขำยหุ้นเพิม่ทนุในรำคำท่ีสงูกวำ่มลูคำ่หุ้น โดยคณะกรรมกำรบริษัท จะขอให้ท่ีประชมุผู้ถือ
หุ้น มีมตอินมุตัใิห้เพิม่ทนุและให้เรียก ช ำระคำ่หุ้นในงวดแรกก่อนเพียง 15% และช ำระส่วนเกินกวำ่มลูค่ำหุ้นก่อนเพียง 25% 
 บริษัทฯ จะสำมำรถเรียกให้ช ำระรำคำคำ่หุ้นเพียงบำงส่วนตำมท่ีกลำ่ว ได้หรือไม่ 
  - กำรช ำระคำ่หุ้นของบริษัทจ ำกดั ท่ีเรียกเก็บครัง้แรกจะต้องไมน้่อยกวำ่ 25% ของมลูคำ่หุ้น 
     - กำรขำยหุ้นของบริษัทจ ำกดั จะขำยสงูกวำ่มลูค่ำก็ได้ ถ้ำมีหนงัสือบริคณฑ์สนธิให้อ ำนำจไว้ และจะต้องสง่ใช้ส่วนท่ี                    
ล ำ้มลูคำ่หุ้นเตม็จ ำนวน พร้อมกบักำรช ำระคำ่หุ้นครัง้แรก 
  - ดงันัน้กำรท่ี คณะกรรมกำรบริษัท จะขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น มีมติอนุมตัิให้เพิ่มทุน และให้เรียกช ำระค่ำหุ้นเพิม่ทนุ    
ในงวดแรกก่อนเพียง 15% และเรียกให้ช ำระส่วนเกินกว่ำมูลค่ำหุ้ นก่อนเพียง 25% นัน้ จึงไม่สำมำรถท ำได้ เน่ืองจำกขดักับ
หลกักำรช ำระคำ่หุ้น ตำมกฎหมำย 
  - โดยบริษัทฯ จะต้องเรียกช ำระค่ำหุ้ นเพิ่มทุน ในงวดแรกก่อนไม่น้อยกว่ำ 25% ของมูลค่ำหุ้ น และเรียกให้ช ำระ
สว่นเกินกวำ่มลูคำ่หุ้นทัง้จ ำนวน และจะต้องช ำระคำ่หุ้นท่ีเรียกเก็บและสว่นเกินกวำ่มลูคำ่ในครำวเดียวกนั 
 3. กรณีท่ี บริษัทฯ เลกิประกอบกิจกำร  
  3.1 โดยท่ีบริษัทยงัมีเจ้ำหนีก้ำรค้ำ และบริษัทยงัมีผู้ถือหุ้นท่ียงัช ำระคำ่หุ้น ไมค่รบตำมมลูค่ำหุ้น บริษัทฯ ควรจะต้อง
ด ำเนินกำรอย่ำงไร 
  - ผู้ช ำระบญัชี เป็นผู้มีหน้ำท่ี จดักำรบริษัทเม่ือบริษัทเลกิ โดยกำรจดักำรช ำระบญัชีตำมกฎหมำย 
  - ผู้ช ำระบญัชี จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นท่ียงัช ำระคำ่หุ้นท่ียงัค้ำงช ำระก็ได้ และเม่ือเรียกให้ช ำระแล้วต้องช ำระทนัที 
  - บทบญัญัต ิปพพ. ใช้ค ำวำ่ จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นท่ียงัช ำระคำ่หุ้นท่ียังค้ำงช ำระก็ได้ หมำยควำมวำ่ ผู้ช ำระบญัชีจะเรียก
ให้ผู้ ถือหุ้นท่ียังค้ำงช ำระอยู่หรือไม่ก็ได้ เช่น ในกรณีท่ี บริษัทเรียกเก็บค่ำหุ้นเพียง 75% ผู้ ถือหุ้นทุกคนก็ยังคงค้ำงค่ำหุ้น 25% 
เท่ำๆ กนั และบริษัทไมมี่เจ้ำหนีเ้หลืออยู่ ผู้ช ำระบญัชีอำจไมเ่รียกให้ช ำระคำ่หุ้นท่ียงัค้ำงช ำระอยู่ ก็ได้ 
  - แตใ่นกรณีท่ี บริษัทฯ มีเจ้ำหนีก้ำรค้ำอยู่ และเจ้ำหนีย้งัไม่ได้รับช ำระค่ำหุ้นเต็มจ ำนวน ดงันี ้ผู้ช ำระบญัชี ก็ควรท่ีจะ
เรียกเก็บเงินค่ำหุ้นท่ีค้ำงช ำระ เพ่ือน ำเงินค่ำหุ้นนัน้ไปช ำระหนีใ้ห้แก่เจ้ำหนีต้่อไป และในกรณีท่ีผู้ช ำระบญัชีได้เรี ยกให้ผู้ถือหุ้น
ช ำระคำ่หุ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นมีหน้ำท่ีจะต้องช ำระคำ่หุ้นทนัที  
 



 

 

 
  3.2 ในกรณีท่ี บริษัทฯ โดยผู้ช ำระบญัชีได้ เรียกให้ผู้ถือหุ้นช ำระคำ่หุ้น และได้รับช ำระค่ำหุ้นครบถ้วนแล้ว แตป่รำกฎ
วำ่ทรัพยสนิของบริษัท ท่ีมีอยู่ทัง้หมดไมเ่พียงพอตอ่กำรช ำระหนีก้ำรค้ำ ผู้ช ำระบญัชี ควร/และ จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 
  - ผู้ช ำระบญัชี ควรเข้ำเจรจำกบัเจ้ำหนีก้ำรค้ำทัง้หลำย เพ่ือกำรประนอมหนีใ้ห้สำมำรถตกลงช ำระหนีก้นัได้ภำยใน
วงเงินและทรัพย์สนิของบริษัทฯ ท่ีมีอยู่ ก่อนเป็นล ำดบัแรก 
  - หำกกำรประนอมหนีก้บัเจ้ำหนีก้ำรค้ำไมเ่ป็นผล ผู้ช ำระบญัชี มีหน้ำท่ีจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ และร้องขอตอ่ศำล
เพ่ือให้ศำลมีค ำสัง่ให้บริษัทฯ ล้มละลำย เพ่ือจดักำรตำมกฎหมำยวำ่ด้วย ล้มละลำย ตอ่ไป 
  3.3 ในระหวำ่งกำรช ำระบญัชี ผู้ช ำระบญัชีจะต้องรำยงำนผลกำรช ำระบญัชี ให้ใครรับทรำบบ้ำง อย่ำงไร ภำยใน
ระยะเวลำใด 
  - ผู้ช ำระบญัชี จะต้องท ำรำยงำนกำรช ำระบญัชี ย่ืนตอ่นำยทะเบียน ทกุๆ 3 เดือน  นบัแตว่นัท่ีเป็นผู้ช ำระบญัชี 
จนกวำ่จะเสร็จกำรช ำระบญัชี (โดยเปิดเผยรำยงำนฯ ให้ผู้ถือหุ้นและเจ้ำหนี ้ตรวจดไูด้ด้วย) 
  - ผู้ช ำระบญัชี จะต้องท ำรำยงำนกำรช ำระบญัชี ตอ่ผู้ถือหุ้น โดยกำรเรียกประชมุใหญ่ ในทกุๆ 1 ปี นบัแตเ่ร่ิมกำรช ำระ
บญัชี จนกวำ่จะเสร็จกำรช ำระบญัชี 
  - ผู้ช ำระบญัชี จะต้องท ำรำยงำนกำรช ำระบญัชี ตอ่ผู้ถือหุ้น เป็นครัง้สดุท้ำยเม่ือได้ด ำเนินกำรกำรช ำระบญัชีเสร็จ         
โดยกำรเรียกประชมุใหญ่ เพ่ือเสนอรำยงำนกำรช ำระบญัชีเสร็จ ให้ถือหุ้นอนมุตัิ 
       โดย อ.ภมูิชาย นิลก าแหง   
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ข้อ 4 (1/63) 
 นำยก้อง ผู้ถือหุ้น บริษัท A จ ำกดั (มหำชน) จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ โดยได้ซือ้หุ้นของบริษัทฯ ไว้ 200,000 หุ้น  
 ตอ่มำ ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นบริษัท A จ ำกดั (มหำชน) เม่ือวนัท่ี 16/04/62 ได้มีมตแิตง่ตัง้ นำยก้อง เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
และ มีมตอินมุตัจิ่ำย หุ้นปันผลในอตัรำ 5 หุ้นเดมิ ตอ่ 1 หุ้น  
 ในวนัเดียวกนั บดิำของนำยก้อง ได้โอนหุ้นของบริษัท A จ ำกดั (มหำชน) ให้แก่ นำยก้อง 100,000 หุ้น นำงสำวน้อย               
ผู้อยู่กินกบันำยก้องแตไ่มไ่ด้จดทะเบียนสมรส 100,000 หุ้น และเดก็ชำยบอย บตุรบญุธรรมของ นำยก้อง 100,000 หุ้น 
 ค ำถำม 
 นำยก้อง มีหน้ำท่ีจะต้องท ำอย่ำงไร ภำยในระยะเวลำใด เก่ียวกบักำรได้มำและกำรรับโอนหุ้นดงักลำ่ว (10 คะแนน) 
 กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
      - พรบ.หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ม.59  
 - ประกำศ คกท.ท่ี สจ.38/2561 เร่ือง กำรจดัท ำรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ฯ ลง 16 ก.ค.61 
 หลักกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 1. หน้ำท่ีในกำรเปิดเผยข้อมลูกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย์  
  1.1 ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน ท่ีถือหลักทรัพย์หรือสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ 
ดงัตอ่ไปนี ้มีหน้ำท่ีจดัท ำและสง่รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย์และสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ ตอ่ สนง. 
   - หุ้ นท่ีออกโดยบริษัทจดทะเบียน ท่ีบุคคลดังกล่ำวเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้สอบบัญชี เว้นแต่ กำรได้
หลกัทรัพย์จำกกำรจ่ำยหุ้นปันผลของบริษัทจดทะเบียน 
   - ฯลฯ   
  1.2 ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้สอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียน (ตำมข้อ 1) จดัท ำและสง่รำยงำน กำรเปล่ียนแปลง
กำรถือหลกัทรัพย์และสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ ของตนเอง และ บคุคลดงัตอ่ไปนี ้ตอ่ สนง.  
   - คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสำมีภริยำ 
   - บตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิำวะ 
   - ฯลฯ  
 2. ก ำหนดระยะเวลำท่ี กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้สอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียน (ตำมข้อ 1) จะต้องจัดส่งรำยงำน กำร
เปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ ตอ่ สนง.  
  - กรณี ผู้สอบบญัชี ให้จดัท ำรำยงำนตำมแบบท่ีจดัไว้ในระบบงำนอิเลก็ทรอนิกส์ และสง่ตอ่ สนง. ภำยใน 3 วนัท ำกำร 
นบัแตว่นัท่ีมีกำรซือ้ ขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์หรือสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ 

  - ฯลฯ 
 แนวค ำตอบ 
 1. นำยก้อง มีหน้ำท่ีจะต้องท ำอย่ำงไร เก่ียวกบักำรได้มำและกำรรับโอนหุ้นดงักลำ่ว  
  - นำยก้อง เป็นผู้สอบบญัชี บริษัท A จ ำกดั (มหำชน) ท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์  
  - นำยก้อง จึงมีหน้ำท่ี จดัท ำและสง่รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย์และสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ ของ บริษัท 
A จ ำกดั (มหำชน) ตอ่ สนง. ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมำยก ำหนด 

  - ดงันัน้ นำยก้อง จะต้องจดัท ำและสง่รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหุ้นของ บริษัท A จ ำกดั (มหำชน)  ของตนเอง
และบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ตอ่ สนง. ดงันี ้  
 



 

 

 

   + กำรรับโอนหุ้นของ นำยก้อง จำกบดิำนำยก้อง จ ำนวน 100,000 หุ้น 
   + กำรรับโอนหุ้นของ นำงสำวน้อย (ในฐำนะผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัภรรยำ) จำกบดิำนำยก้อง จ ำนวน 100,000 หุ้น 
    + กำรรับโอนหุ้นของ เดก็ชำยบอย (ในฐำนะบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิำวะ) จำกบดิำ จ ำนวน 100,000 หุ้น 
  - ส ำหรับ กรณีท่ีบริษัทโดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น มีมติอนุมตัิจ่ำย หุ้นปันผลในอัตรำ 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้น ให้แก่นำยก้อง 
จ ำนวน 40,000 หุ้น นัน้ นำยก้อง ไม่มีหน้ำท่ีท่ีจะต้อง จัดท ำและส่งรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหุ้นดงักล่ำว แต่อย่ำงใด 
เน่ืองจำก เป็นข้อยกเว้นตำมกฎหมำย 

  - ส ำหรับ กรณีท่ี นำยก้องถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่เดิมก่อนท่ีจะรับต ำแหน่งเป็นผู้สอบบญัชี 200,000 หุ้น นัน้ นำยก้อง 
ไมมี่หน้ำท่ีท่ีจะต้อง จดัท ำและสง่รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหุ้นจ ำนวนนี ้แตอ่ย่ำงใด เน่ืองจำก เป็นกำรถือหุ้นอยู่ก่อนท่ีจะ
ได้รับต ำแหน่ง (กฎหมำยแก้ไขใหมโ่ดยยกเลกิกำรแจ้งกำรถือครองหลกัทรัพย์ก่อนเข้ำรับต ำแหน่งของผู้สอบบญัชี) 
 2. นำยก้อง จะต้องด ำเนินกำร ภำยในระยะเวลำใด เก่ียวกบักำรได้มำและกำรรับโอนหุ้นดงักลำ่ว  
  - นำยก้อง ในฐำนะผู้สอบบญัชี จะต้องจดัส่งรำยงำน กำรเปล่ียนแปลงกำรถือหุ้นดงักล่ำวของ ตนเอง, นำงสำวน้อย 
และเดก็ชำยบอย ตอ่ สนง. ภำยใน 3 วนัท ำกำร นบัแตว่นัท่ีมีรับโอนหุ้น (ภำยในวนัท่ี 19/04/62) 
       โดย อ.ภมูิชาย นิลก าแหง   
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หมำยเหตุ 
 - กฎหมำย ปปช. ก ำหนดไว้ว่ำ บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ หมำยถึง บุตรท่ีชอบด้วยกฎหมำยและมีอำยุไม่ครบ 20 ปี
บริบรูณ์ โดยให้หมำยควำมรวมถึง บตุรบญุธรรม และบตุรท่ีบดิำได้รับรองแล้ว 
 - SET ก ำหนดบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ได้แก่ คูส่มรส บุตร หรือ บตุรบญุธรรมท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิำวะ ฯลฯ 
 - พรบ. หลกัทรัพย์ฯ มำตรำ 89/1 ก ำหนด นิยำม บคุคลท่ีมีควำมเก่ียวข้อง หมำยควำมวำ่ คูส่มรส บตุรหรือบตุรบญุธรรม  
ท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิำวะ 
 - ดงันัน้ กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้สอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียน มีหน้ำท่ีจัดท ำและส่งรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือ
หลกัทรัพย์และสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ ตอ่ สนง. ของบตุรบญุธรรมท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิำวะด้วย 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ข้อ 5 (1/63) 
 บริษัท AA จ ำกดั (มหำชน) ได้ออกหุ้นเพิม่ทนุ เสนอขำยตอ่ ปชช.  
 โดยมีล ำดบัเหตกุำรณ์ ดงันี ้
 แบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์และร่ำงหนงัสือชีช้วน มีผลบงัคบัใช้เม่ือ ม.ิย.25x2 
 บริษัทฯ ขำยหุ้นตอ่ ปชช. ในเดือน ก.ค.25x2 
 ในเดือน ส.ค.25x3 สนง. พบวำ่แบบฯ และหนงัสือชีช้วน แสดงรำยได้ของบริษัทฯ สงูกวำ่ควำมเป็นจริงอย่ำงมำก และจำก
กรณีดงักลำ่วมีผลกระทบตอ่รำคำหุ้นในตลำดหลกัทรัพย์  
 ผู้ ซือ้หุ้นของบริษัทฯ ได้รับควำมเสียหำย ดงัต่อไปนี ้จะมีสิทธิเรียกร้องคำ่เสียหำยจำก บริษัท AA จ ำกัด (มหำชน) หรือไม่ 
เพรำะเหตใุด (10 คะแนน) 
 1. นำย ก ซือ้หุ้นเพิม่ทนุจำกบริษัทฯ และยงัคงเป็นผู้ถือหุ้นนัน้อยู่ ณ ปัจจบุนั 
 2. นำย ข ซือ้หุ้นเพิม่ทนุจำกบริษัทฯ แตไ่ด้ขำยหุ้นท่ีซือ้มำนัน้ออกไป แล้ว 
 3. นำย ค ซือ้หุ้นบริษัทฯ จำกกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ และยงัคงเป็นผู้ถือหุ้นนัน้อยู่ ณ ปัจจบุนั 
 กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
      - พรบ.หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ม.82 - 86 
 หลักกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

- กรณี แบบฯ และหนงัสือชีช้วน ขำดข้อควำมอนัเป็นสำระส ำคญั ท ำให้ผู้ ซือ้หุ้นท่ีบริษัทฯ เสนอขำยตำมแบบฯ และหนงัสือ
ชีช้วน ได้รับควำมเสียหำย ผู้ ซือ้หุ้นมีสทิธิเรียกร้องคำ่เสียหำยจำกบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ ได้                        

- โดยผู้ซือ้หุ้นท่ีมีสทิธิเรียกร้องคำ่เสียหำย จะต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วน และภำยใต้เง่ือนไข ดงันี  ้
 + ณ วนัท่ีใช้สทิธิเรียกร้อง ยงัเป็นเจ้ำของหุ้นอยู่ 

 + ได้รับควำมเสียหำยจำกแบบฯ และหนงัสือชีช้วน ท่ีขำดข้อควำมท่ีควรแจ้งในสำระส ำคญั นัน้ 
 + เป็นผู้ซือ้หุ้นก่อนท่ีจะปรำกฏข้อเท็จจริงวำ่ แบบฯ และหนงัสือชีช้วน ขำดข้อควำมท่ีควรแจ้งในสำระส ำคญั       
 + เป็นผู้ซือ้หุ้น ภำยในระยะเวลำไมเ่กิน 1 ปี นบัแตว่นัท่ีแบบฯ และร่ำงหนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบั  
             + ผู้ ซื อ้หุ้ น  ต้องใช้สิทธิ เ รียกร้องภำยใน 1 ปี  นับแต่วัน ท่ีไ ด้ รู้ห รือควรจะได้ รู้ ว่ำแบบฯ และหนัง สือ ชีช้วน                         
ขำดข้อควำมท่ีควรแจ้งในสำระส ำคญั แตต้่องไมเ่กิน 2 ปี นบัแตว่นัท่ีแบบฯ และร่ำงหนงัสือชีช้วน มีผลใช้บงัคบั 
 แนวค ำตอบ 
 1. นำย ก ซือ้หุ้นเพิม่ทนุจำกบริษัทฯ และยงัคงเป็นผู้ถือหุ้นนัน้อยู่ ณ ปัจจบุนั 
  - นำย ก เป็นผู้ซือ้หุ้นจำก บริษัท AA จ ำกดั (มหำชน) จำกกำรเสนอขำยตอ่ ปชช. โดยตรง 
  - เม่ือปรำกฎในภำยหลงัวำ่ แบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์และหนงัสือชีช้วน เป็นเท็จ แสดงรำยได้
ของบริษัทฯ สูงกว่ำควำมเป็นจริงอย่ำงมำก และจำกกรณีดังกล่ำวมีผลกระทบต่อรำคำหุ้ นในตลำดหลักทรัพย์ มีผลท ำให้                 
นำย ก ได้รับควำมเสียหำย และนำย ก เป็นผู้ ซือ้ท่ีมีคณุสมบตัิและภำยใต้เง่ือนไขท่ีกฎหมำยก ำหนดครบถ้วน และยังเป็นผู้ถือ
หุ้นท่ีได้ซือ้มำ  
  - ดงันัน้ นำย ก จึงมีสทิธิเรียกร้องคำ่เสียหำยจำก บริษัท AA จ ำกดั (มหำชน) ได้ ภำยในอำยคุวำม 
 
 
 
 



 

 

 
 2. นำย ข ซือ้หุ้นเพิม่ทนุจำกบริษัทฯ แต่ได้ขำยหุ้นนัน้ ออกไป แล้ว 
  - นำย ข เป็นผู้ซือ้หุ้นจำก บริษัท AA จ ำกดั (มหำชน) จำกกำรเสนอขำยตอ่ ปชช. โดยตรง 
  - เม่ือปรำกฎในภำยหลงัวำ่ แบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์และหนงัสือชีช้วน เป็นเท็จ แสดงรำยได้
ของบริษัทฯ สูงกว่ำควำมเป็นจริงอย่ำงมำก และจำกกรณีดังกล่ำวมีผลกระทบต่อรำคำหุ้ นในตลำดหลักทรัพย์ มีผลท ำให้                 
นำย ข ได้รับควำมเสียหำย แต ่นำย ข ขำดคณุสมบตัแิละเง่ือนไขประกำรหนึ่ง คือ นำย ข ได้ขำยหุ้นท่ีซือ้มำนัน้ออกไป แล้ว 
  - ดงันัน้ นำย ข จึงไมมี่สทิธิเรียกร้องคำ่เสียหำยจำก บริษัท AA จ ำกดั (มหำชน) ได้ 
 3. นำย ค ซือ้หุ้นบริษัทฯ จำกกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ และยงัคงเป็นผู้ถือหุ้นนัน้อยู่ ณ ปัจจบุนั 
  - นำย ค เป็นผู้ซือ้หุ้นของ บริษัท AA จ ำกดั (มหำชน) จำกกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ 
  - แม้ต่อมำจะปรำกฎในภำยหลงัว่ำ แบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชีช้วน เป็นเท็จ  
แสดงรำยได้ของบริษัทฯ สงูกว่ำควำมเป็นจริงอย่ำงมำก และจำกกรณีดงักล่ำวมีผลกระทบต่อรำคำหุ้ น ในตลำดหลักทรัพย์                  
มีผลท ำให้ นำย ค ได้รับควำมเสียหำย และนำย ค ยงัเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ก็ตำม  
  - แต่ กำรคุ้มครองสิทธิเรียกร้องของผู้ ซือ้หุ้นท่ีได้รับควำมเสียหำยตำม พรบ.หลกัทรัพย์ฯ (มำตรำ 82-86) นัน้ จะต้อง
เป็นกำรซือ้หลกัทรัพย์จำก บริษัทหรือเจ้ำของหลกัทรัพย์ ท่ีจดัท ำแบบฯ และหนงัสือชีช้วน โดยตรงเท่ำนัน้ 
  - ดงันัน้กำรท่ี นำย ค ได้ซือ้หุ้นของบริษัทฯ จำกกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ นำย ค จึงไมมี่สทิธิเรียกร้องคำ่เสียหำย
จำก บริษัท AA จ ำกดั (มหำชน) ได้ 
       โดย อ.ภมูิชาย นิลก าแหง   
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