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แนวข้อสอบอัตนัย ครัง้ที่ 2/63 
ค ำชีแ้จง 
กำรจัดท ำแนวข้อสอบ กฎหมำย 1 จัดท ำขึน้จำกข้อมูลที่ได้รับ อำจไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน 
จ ำเป็นต้องมีกำรปรับแต่งข้อมูลบำงส่วน เพ่ือให้ได้โจทย์ที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมำกที่สุด 
โดยมีควำมมุ่งประสงค์ ให้ผู้ที่จะเข้ำรับกำรทดสอบกฎหมำย 1 ได้ศกึษำเป็นแนวทำงในกำรเตีรยมสอบครัง้ต่อๆ ไป 
ดังนัน้ หำกข้อมูลโจทย์เปล่ียนแปลงไป ค ำตอบจะเปล่ียนแปลงไปด้วย 
กำรเขียนค ำตอบ  
เป็นตัวอย่ำงกำรเขียนค ำตอบข้อสอบอัตนัย ในแนวทำงหน่ึงเท่ำนัน้ 
ท่ำนอำจเขียนค ำตอบในแนวทำงอ่ืนๆ ได้ตำมควำมถนัด โดยควรพิจำรณำจำกประเด็นและขอบเขตของค ำถำม 
ประกอบน ำ้หนักคะแนนที่โจทย์ให้ 
ข้อ 1 (2/63) 
บริษัท AA จ ำกดั จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย  
มีผู้ ถือหุ้นเป็นคนสญัชำตสิงิคโปร์ จ ำนวน 50% ของทนุจดทะเบียนบริษัท ผู้ถือหุ้นท่ีเหลือเป็นคนสญัชำตไิทยทัง้หมด 
บริษัทฯ จะประกอบธรุกิจ ให้บริกำรเรียกรถแท๊กซ่ีผำ่นระบบอินเทอร์เนต็ในโทรศพัท์มือถือ 
ให้ท่ำนตอบค ำถำมดงัตอ่ไปนี ้
 1. บริษัท AA จ ำกดั เป็นคนตำ่งด้ำวหรือไม ่เพรำะเหตใุด (1 คะแนน) 
 2. กำรประกอบธุรกิจ ให้บริกำรเรียกรถแท๊กซ่ีผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตในโทรศพัท์มือถือ จัดเป็นประเภทธรุกิจในบญัชีท้ำย 
พรบ.ฯ บญัชีใดหรือไม ่และบริษัทฯ จะต้องขออนญุำตในกำรประกอบธรุกิจฯ ตอ่ใคร หรือไม่ (5 คะแนน) 
 3. บริษัท AA จ ำกดั จะต้องจดัให้มีทนุขัน้ต ่ำส ำหรับกำรประกอบธรุกิจฯ หรือไม ่จ ำนวนเท่ำใด (2 คะแนน) 
 กฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
 - พรบ. กำรประกอบธรุกิจของคนตำ่งด้ำวฯ ม.4 – ม.8 บญัชี 3 (21) ท้ำย พรบ.ฯ – ม.14 กฎกระทรวง ก ำหนดทนุขัน้ต ่ำฯ  
 แนวค ำตอบ 
 1. บริษัท AA จ ำกดั  
  - เป็นคนตำ่งด้ำว (นิตบิคุคลตำ่งด้ำว)  
  - เน่ืองจำก บริษัทฯ จดทะเบียนในประเทศไทย แต่มีผู้ ถือหุ้นเป็นคนสญัชำติสิงคโปร์ (คนต่ำงด้ำว) เข้ำถือหุ้นตัง้แต่
คร่ึงหน่ึงของทนุทัง้หมดของบริษัทฯ  
 2. กำรประกอบธรุกิจให้บริกำรเรียกรถแท๊กซ่ีผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตในโทรศพัท์มือถือ 
  - เป็นกำรประกอบธรุกิจบริกำรอ่ืน ท่ีก ำหนดไว้ในบญัชี 3 ท้ำย พรบ.ฯ  
  - ดงันัน้ บริษัท AA จ ำกัด จะต้องขออนุญำต และได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจให้บริกำรเรียกรถแท๊กซ่ีผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ตในโทรศพัท์มือถือ จำกอธิบดีกรมพฒันำธรุกิจกำรค้ำ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรประกอบธุรกิจของ
คนตำ่งด้ำว ก่อน จึงจะประกอบธรุกิจดงักลำ่ว ได้ 
 3. บริษัท AA จ ำกัด จะต้องจัดให้มีทุนขัน้ต ่ำ ส ำหรับกำรประกอบธุรกิจให้บริกำรเรียกรถแท๊กซ่ีผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต        
ในโทรศพัท์มือถือ ดงันี ้
  - ทนุขัน้ต ่ำ จะต้องไมน้่อยกวำ่ 25% ของคำ่เฉล่ียตอ่ปีของประมำณกำรรำยจ่ำยในกำรประกอบธุรกิจฯ เป็นเวลำ 3 ปี 
หรือเฉล่ียตำมระยะเวลำท่ีประกอบธรุกิจฯ นัน้ (ในกรณีท่ีประกอบธรุกิจไมถ่ึง 3 ปี) 
  - แตท่ัง้นี ้หำกค ำนวณทนุขัน้ต ่ำได้ น้อยกวำ่ 3 ล้ำนบำท บริษัทจะต้องจดัให้มีทนุขัน้ต ่ำ ไมน้่อยกวำ่ 3 ล้ำนบำท 
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ข้อ 2 (2/63)  
1. ให้ท่ำนอธิบำย ตำมหลกักฎหมำยกำรบญัชีฯ ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้(4 คะแนน) 
 1.1 ควำมหมำยของ งบกำรเงิน และ ผู้ท ำบญัชี 
 1.2 ผู้ท ำบญัชี มีหน้ำท่ีอย่ำงไร 
2. ผู้บริหำรของ บริษัทมหำชนจ ำกดั ได้สอบถำมท่ำนในฐำนะท่ีเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุำต  
    ให้ท่ำนอธิบำยในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้(6 คะแนน) 
 2.1 คณุสมบตัขิองผู้ท ำบญัชี  
 2.2 ผู้ท ำบญัชี จะต้องมีจ ำนวนชัว่โมงในกำรพฒันำควำมรู้ตอ่เน่ืองทำงวชิำชีพ อย่ำงไร 
 2.3 ผู้ท ำบญัชี จะสำมำรถรับท ำบญัชีของผู้มีหน้ำท่ีจดัท ำบญัชีได้ จ ำนวนก่ีรำย  
 กฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
 - พรบ. กำรบญัชีฯ ม.4 – ม.7 – (ม.19 – 21) 
 - ประกำศกรมฯ เร่ือง ก ำหนดคณุสมบตัแิละเง่ือนไขของกำรเป็นผู้ท ำบญัชี พ.ศ.2557 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2559 
 แนวค ำตอบ 
1.  
 1.1 ควำมหมำยของ งบกำรเงิน และ ผู้ท ำบญัชี 
  - งบกำรเงิน หมำยควำมว่ำ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร ฐำนะกำรเงิน หรือกำรเปล่ียนแปลงฐำนะกำรเงินของกิจกำร                  
ไมว่ำ่จะรำยงำนโดย งบดลุ - งบก ำไรขำดทุน - งบก ำไรสะสม – งบกระแสเงินสด – งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น    
งบประกอบ หรือหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน หรือค ำอธิบำยวำ่เป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงิน  
  - ผู้ท ำบญัชี หมำยควำมว่ำ บคุคลธรรมดำท่ีรับผิดชอบในกำรท ำบญัชี ของผู้มีหน้ำท่ีจดัท ำบญัชี ไมว่ำ่จะได้กระท ำใน
ฐำนะเป็นลกูจ้ำงของผู้มีหน้ำท่ีจดัท ำบญัชีหรือไมก่็ตำม  
  - ทัง้นี ้ผู้ท ำบัญชีของผู้ มีหน้ำท่ีจัดท ำบัญชีทัง้ 5 ประเภท อันได้แก่ ห้ำงหุ้ นส่วนจดทะเบียน/ บริษัทจ ำกัด/ บริษัท
มหำชนจ ำกดั/ นิตบิคุคลท่ีตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศท่ีประกอบธรุกิจในประเทศไทย/ กิจกำรร่วมค้ำตำมประมวลรัษฎำกร 
ผู้ท ำบญัชีของกิจกำรดงักลำ่ว จะต้องมีคณุสมบตัแิละเง่ือนไขของกำรเป็นผู้ท ำบญัชี ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไว้ด้วย 
  - ส ำหรับผู้ท ำบญัชีของ บุคคลธรรมดำและห้ำงหุ้นส่วนไม่จดทะเบียน กฎหมำยไม่ได้ก ำหนดคณุสมบตัิและเง่ือนไข
ของกำรเป็นผู้ท ำบญัชี ไว้แตอ่ย่ำงใด 
 1.2 หน้ำท่ีของผู้ท ำบญัชี 
  - ผู้ท ำบญัชี ต้องปฏิบตังิำนภำยใต้กำรควบคมุดแูลของผู้มีหน้ำท่ีจดัท ำบญัชี   
 - ผู้ท ำบญัชี ต้องจดัท ำบญัชีเพ่ือให้มีกำรแสดงผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน หรือกำรเปล่ียนแปลงฐำนะกำรเงินของ                 
ผู้ มีหน้ำท่ีจัดท ำบัญชีท่ีเป็นอยู่ตำมควำมเป็นจริงและตำมมำตรฐำนกำรบัญชี โดยมีเอกสำรท่ีต้องใช้ประกอบกำรลงบญัชี                       
ให้ถกูต้องครบถ้วน 

 - ผู้ท ำบญัชี ต้องปฏิบตัหิน้ำท่ี ดงันี ้
  (1) ลงรำยกำรเป็นภำษำไทย หำกลงรำยกำรเป็นภำษำต่ำงประเทศให้มีภำษำไทยก ำกบั  หรือลงรำยกำรเป็นรหสั
บญัชีให้มีคูมื่อแปลรหสัท่ีเป็นภำษำไทยไว้ 
    (2) เขียนด้วยหมกึ ดีดพมิพ์ ตีพมิพ์ หรือท ำด้วยวธีิอ่ืนใดท่ีได้ผลในท ำนองเดียวกนั  
  - ผู้ท ำบญัชี ต้องแจ้งรำยละเอียดเก่ียวกบักำรท ำบญัชี ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
  - ผู้ท ำบญัชี ต้องพฒันำควำมรู้ต่อเน่ืองทำงวิชำชีพของผู้ท ำบญัชี และต้องแจ้งรำยละเอียดกำรพฒันำควำมรู้ตอ่เน่ืองฯ 
ให้เป็นไปตำมท่ี กรมพฒันำธรุกิจกำรค้ำ ได้ก ำหนดไว้ 



3 
 

 

 
       - ผู้ท ำบัญชี จะต้องให้ถ้อยค ำอันเก่ียวกับกำรจัดท ำบัญชี หรือกำรเก็บรักษำบัญชีและเอกสำรฯ ต่อสำรวัตรบัญชี                           
เม่ือได้รับแจ้งจำกสำรวตัรบญัชี 
           - ผู้ท ำบัญชี จะต้องจัดส่งบัญชีและเอกสำรฯ หรือรหัสบัญชี ต่อสำรวัตรบัญชีเพ่ือกำรตรวจสอบ เม่ือได้รับแจ้งจำก
สำรวตัรบญัชี 
2.  
 2.1 คณุสมบตัขิองผู้ท ำบญัชี 
  2.1.1 ผู้ท ำบญัชี ของผู้ มีหน้ำท่ีจัดท ำบญัชี 5 ประเภท อันได้แก่ ห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ำกัด บริษัทมหำชน
จ ำกัด นิติบุคคลท่ีตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจกำรร่วมค้ำตำมประมวลรัษฎำกร  
จะต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้
 - มีภมูลิ ำเนำในรำชอำณำจกัร 
 - มีควำมรู้ภำษำไทยเพียงพอ ท่ีจะท ำหน้ำท่ีผู้ท ำบญัชีได้ 
                     - ไม่เคยต้องโทษโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสดุให้จ ำคกุ ควำมผิดกฎหมำยเก่ียวกับวิชำชีพบญัชี  เว้นแต่ ได้พ้นโทษ
มำแล้วไมน้่อยกวำ่ 3 ปี  
        - มีคุณวุฒิ ไม่ต ่ำกว่ำปริญญำตรีทำงกำรบัญชี  หรือเทียบเท่ำ เว้นแต่ ผู้ท ำบัญชีของห้ำงหุ้ นส่วนจดทะเบียน                      
ท่ีมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้ำนบำท มีสินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้ำนบำท มีรำยได้รวมไม่เกิน 30 ล้ำนบำท ผู้ท ำบัญชีจะมี 
คณุวฒุิไมต่ ่ำกวำ่อนปุริญญำ หรือ ปวส. ทำงกำรบญัชี หรือเทียบเท่ำก็ได้ 
 - เป็นสมำชิกสภำวชิำชีพบญัชี หรือขึน้ทะเบียนไว้กับสภำวชิำชีพบญัชี 
      - กรณีกำรขอขึน้ทะเบียนไว้กบัสภำวิชำชีพบญัชี หำกได้รับโทษจรรยำบรรณ โดยพกัใช้ใบอนุญำต - พกักำรขึน้
ทะเบียน - ห้ำมกำรประกอบวิชำชีพ หรือได้รับโทษเพิกถอนใบอนุญำต - เพิกถอนกำรขึน้ทะเบียน หรือพ้นจำกสมำชิกสภำ
วชิำชีพบี จะต้องพ้นโทษมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 3 ปี 
  2.1.2 คณุสมบตัขิองผู้ท ำบญัชี ของผู้มีหน้ำท่ีจดัท ำบญัชี ท่ีเป็นบคุคลธรรมดำ และห้ำงหุ้นสว่นไมจ่ดทะเบียน 
   - กฎหมำย ไมไ่ด้ก ำหนดคณุสมบตั ิไว้ 
 2.2 ผู้ท ำบญัชี จะต้องมีจ ำนวนชัว่โมงในกำรพฒันำควำมรู้ทำงวชิำชีพ ดงันี ้

  - จะต้องพฒันำควำมรู้ตอ่เน่ืองทำงวชิำชีพของผู้ท ำบญัชีทกุรอบปีปฎิทิน  
  - โดยให้มีจ ำนวนชั่วโมงกำรพฒันำควำมรู้ต่อเน่ืองฯ ไม่ต ่ำกว่ำ 12 ชั่วโมง/ปีปฏิทิน และใน 12 ชั่วโมงนีจ้ะต้องเป็น
ชัว่โมงท่ีเก่ียวกบักำรบญัชีโดยตรง ไมน้่อยกวำ่ 6 ชัว่โมง 
 2.3 ผู้ท ำบญัชี จะสำมำรถรับท ำบญัชีของผู้มีหน้ำท่ีจดัท ำบญัชีได้ ดงันี ้
  - ผู้ท ำบญัชี จะรับท ำบญัชีของ ผู้มีหน้ำท่ีจดัท ำบญัชี ไมเ่กินกวำ่ 100 รำย/ปีปฏิทิน  ทัง้นี ้ไมว่ำ่จะเป็นกำรรับท ำบญัชี
ในรอบปีบญัชีใดก็ตำม  
  - ผู้ มีหน้ำท่ีจัดท ำบญัชี หมำยถึงผู้ มีหน้ำท่ีจัดท ำบญัชีตำม พรบ. กำรบญัชีฯ เท่ำนัน้ ไม่รวมถึงผู้ มีหน้ำท่ีจัดท ำบญัชี
ตำมกฎหมำยอ่ืน เช่น สมำคม นิตบิคุคลหมูบ้่ำนจดัสรร เป็นต้น 

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

       PC center – www.tuecpa.com 
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ข้อ 3 (2/63)  
 บริษัทจ ำกดั จดทะเบียนจดัตัง้เม่ือวนัท่ี 5 ม.ค.59  
 มีผู้ ถือหุ้น 5 คน ประกอบด้วย นำยหนึ่ง นำยสอง นำยสำม นำยส่ี นำยห้ำ  
 ในกำรจดัตัง้ บริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินคำ่หุ้น 50% ของมลูคำ่หุ้น และได้ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัทวำ่ เม่ือประกอบกิจกำร                    
ไปจนครบ 3 ปี บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินคำ่หุ้นในสว่นท่ีเหลือทัง้หมด  
 ตอ่มำ นำยห้ำ ผู้บริหำรบริษัทคนหนึ่ง ได้มีปัญหำข้อขดัแย้งกบั นำยหนึ่ง  
 นำยห้ำ จึงได้ลำออกจำกผู้บริหำร และท ำกำรโอนหุ้ นของตนทัง้หมดให้แก่ นำยหก โดยได้ท ำกำรโอนหุ้ นถูกต้องตำม
กฎหมำย และได้สง่มอบใบหุ้นให้แก่ นำยหก เรียบร้อยแล้ว 
 เม่ือ นำยห้ำ ได้พ้นจำกต ำแหน่งผู้บริหำรไปแล้ว ตอ่มำปรำกฎวำ่ กิจกำรของบริษัทฯ ขำดทนุลงอย่ำงมำก  
 บริษัทฯ จึงได้จัดประชุมผู้ ถือหุ้น และมีมติพิเศษให้บริษัทเลิก โดยมี นำยสำม เป็นผู้ช ำระบญัชี ได้จดทะเบียนเลิกเม่ือ                       
วนัท่ี 23 ก.ค.61  
 ระหวำ่งช ำระบญัชี นำยเจ็ด เจ้ำหนีบ้ริษัท ได้มำทวงหนี ้และบริษัทไมมี่เงินเพียงพอท่ีจะช ำระหนีใ้ห้แก่ นำยเจ็ด ได้ 
 บริษัทฯ จึงได้กู้ ยืมเงินจำก นำยหนึ่ง เท่ำกับจ ำนวนค่ำหุ้นท่ี นำยหนึ่งจะต้องช ำระ และได้น ำเงินดงักล่ำวไปใช้หนีใ้ห้แก่    
นำยเจ็ด จนครบถ้วน 
 บริษัทฯ ได้เรียกให้ช ำระค่ำหุ้นในส่วนท่ีเหลือจำกผู้ ถือหุ้นทุกคน โดยกำรส่งจดหมำยลงทะเบียนแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบเป็น
กำรลว่งหน้ำก่อนวนัท่ีก ำหนดให้ช ำระคำ่หุ้น 14 วนั 
 ให้ท่ำนวนิิจฉยั ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ตำมหลกักฎหมำย ปพพ. (10 คะแนน) 
 1. นำยสอง ได้ทกัท้วงวำ่ กำรเรียกช ำระคำ่หุ้นท่ีเหลือไมช่อบด้วยกฏหมำย เน่ืองจำกขดักบัข้อบงัคบับริษัท  
 2. นำยหนึ่ง อ้ำงวำ่ตนเองไมต้่องช ำระคำ่หุ้น เน่ืองจำกบริษัทฯ ได้กู้ ยืมเงินจำกตนไปเท่ำกบัเงินคำ่หุ้นท่ีต้องช ำระแล้ว                           
           จึงให้บริษัทฯ เป็นผู้ช ำระคำ่หุ้นในสว่นท่ีเหลือ แทนตน 
 3. นำยหก ปฎิเสธกำรช ำระคำ่หุ้น โดยได้กลำ่วอ้ำงวำ่ กำรโอนหุ้นเป็นโมฆะ เน่ืองจำกไมไ่ด้จดแจ้งกำรโอนหุ้นตอ่บริษัท    
           ดงันัน้ ตนไมมี่หน้ำท่ีในกำรช ำระคำ่หุ้นในสว่นท่ีเหลือ ตำมท่ีบริษัทเรียกเก็บ  
     นำยห้ำ แจ้งวำ่กำรโอนหุ้นสมบรูณ์แล้ว เน่ืองจำกได้ท ำสญัญำโอนหุ้นถกูต้องตำมกฎหมำยและได้สง่มอบใบหุ้น           
           ให้แก่ นำยหก เรียบร้อยแล้ว ดงันัน้ ตนไมมี่หน้ำท่ีในกำรช ำระคำ่หุ้นในสว่นท่ีเหลือ ตำมท่ีบริษัทเรียกเก็บ  
 4. กำรท่ี บริษัทฯ ได้เรียกให้ช ำระคำ่หุ้นในสว่นท่ีเหลือจำกผู้ถือหุ้น โดยกำรสง่จดหมำยลงทะเบียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ 
           เป็นกำรลว่งหน้ำก่อนวนัท่ีก ำหนดให้ช ำระคำ่หุ้น 14 วนั  
 กฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
 - ปพพ. ม.1265 - ม.1119 – ม.1129 – ม.1121 
 แนวค ำตอบ 
1. กำรท่ี นำยสอง ได้ทกัท้วงวำ่ กำรเรียกช ำระคำ่หุ้นท่ีเหลือไมช่อบด้วยกฏหมำย เน่ืองจำกขดักบัข้อบงัคบับริษัทฯ นัน้ 
 - ไมถ่กูต้อง ตำมหลกักฎหมำย 
 - เน่ืองจำก ปพพ. ได้วำงหลกัไว้วำ่  
  + ผู้ช ำระบญัชีบริษัทจ ำกดั จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นช ำระคำ่หุ้นในสว่นท่ียงัช ำระไมค่รบมลูคำ่หุ้น ก็ได้  
  + และ เม่ือได้เรียกแล้ว ผู้ถือหุ้น จะต้องช ำระคำ่หุ้นทนัที แม้วำ่จะก ำหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทวำ่ จะให้เรียกช ำระ
ได้ในภำยหลงัก็ตำม 
 - ข้อบงัคบับริษัทจ ำกดั จะขดัตอ่กฎหมำยไมไ่ด้ ถ้ำขดัตอ่กฎหมำยข้อบงัคบัในสว่นท่ีขดักนั นัน้ จะตกเป็นโมฆะ 
 - ดงันัน้ บริษัทฯ (โดยผู้ช ำระบญัชี) ได้เรียกเก็บเงินคำ่ท่ีเหลือจำกผู้ถือหุ้น จึงชอบด้วยกฏหมำย แล้ว 
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2. กำรท่ี นำยหนึ่ง อ้ำงว่ำตนเองไม่ต้องช ำระค่ำหุ้น เน่ืองจำกบริษัทฯ ได้กู้ ยืมเงินจำกตนไปเท่ำกับเงินค่ำหุ้นท่ีต้องช ำระแล้ว                     
จึงให้บริษัทฯ เป็นผู้ช ำระคำ่หุ้นในสว่นท่ีเหลือ แทนตน นัน้ 
 - ไมถ่กูต้อง ตำมหลกักฎหมำย 
 - เน่ืองจำก ปพพ. ได้วำงหลกัไว้วำ่ กำรใช้เงินคำ่หุ้นนัน้ ผู้ ถือหุ้นจะหกัหนีก้บับริษัทไมไ่ด้ และ 
 - กำรท่ี ให้บริษัทฯ เป็นผู้ช ำระค่ำหุ้นในส่วนท่ีเหลือ แทน นำยหนึ่ง นัน้ ถือได้วำ่ เป็นกำรใช้คำ่หุ้น ด้วยกำรหกัหนีก้บับริษัท 
แล้ว ดงันัน้ จึงไมส่ำมำรถกระท ำได้  
3. ข้อโต้แย้ง หน้ำท่ีในกำรช ำระคำ่หุ้นตำมท่ีบริษัทฯ เรียกเก็บ ระหวำ่ง นำยห้ำ กบั นำยหก 
 3.1 กำรท่ี นำยหก ได้กลำ่วอ้ำงวำ่ กำรโอนหุ้นเป็นโมฆะ เน่ืองจำกไมไ่ด้จดแจ้งกำรโอนหุ้นตอ่บริษัท นัน้ 
  - ไมถ่กูต้อง ตำมหลกักฎหมำย 
  - เน่ืองจำก นำยห้ำ กบั นำยหก ได้ท ำกำรโอนหุ้นถกูต้องตำมกฎหมำย และได้สง่มอบใบหุ้น เรียบร้อยแล้ว กำรโอนหุ้น
ดงักลำ่ว มีผลผกูพนัระหวำ่ง นำยห้ำ กบั นำยหก แล้ว 
  - กำรโอนหุ้นดงักลำ่ว จึงไมเ่ป็น โมฆะ ตำมท่ี นำยหก ได้กลำ่วอ้ำง แตอ่ย่ำงใด  
 3.2 หน้ำท่ี ในกำรช ำระคำ่หุ้นในสว่นท่ีเหลือ ตำมท่ีบริษัทเรียกเก็บ 
  - เน่ืองจำก กำรโอนหุ้นระหว่ำง นำยห้ำ กับ นำยหก ดงักล่ำว ไม่ได้จดแจ้งต่อบริษัท จึงไม่อำจยกขึน้ต่อสู้กับ บริษัท
หรือบคุคลภำยนอก ได้ 
  - ดงันัน้ นำยห้ำ จึงเป็นผู้มีหน้ำท่ี ในกำรช ำระคำ่หุ้นตำมท่ีบริษัท เรียกเก็บ 
  - แต่อย่ำงไรก็ตำม เม่ือ นำยห้ำ ได้ช ำระค่ำหุ้นตำมท่ีบริษัทเรียกเก็บไปแล้ว นำยห้ำ ย่อมจะใช้สิทธิไล่เบีย้เรียกเอำ                      
คำ่หุ้นท่ีตนได้ช ำระไปตอ่ นำยหก ในฐำนะผู้ถือหุ้นของบริษัท ตอ่ไปได้ 
4. กำรท่ี บริษัทฯ ได้เรียกให้ช ำระคำ่หุ้น โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ เป็นกำรลว่งหน้ำก่อนวนัท่ีก ำหนดให้ช ำระคำ่หุ้น 14 วนั นัน้  
 - ประเดน็นี ้ยงัไมเ่ห็นค ำวนิิจฉยัฯ 
 - ปพพ. ได้ก ำหนดหลกักำรกำรเรียกเก็บเงินคำ่หุ้น (ในทุกๆ ครัง้) ไว้ว่ำ บริษัท ต้องส่งค ำบอกกลำ่วล่วงหน้ำด้วยจดหมำย
ลงทะเบียนให้ผู้ถือหุ้นทรำบ ไมน้่อยกวำ่ 21 วนั ทัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลำในกำรเตรียมเงินเพ่ือช ำระคำ่หุ้นตำมท่ีเรียกเก็บ 
 - ดงันัน้ กำรเรียกเกบ็คำ่หุ้นในขัน้ตอนของกำรช ำระบญัชี ก็เช่นเดียวกนั บริษัท (โดยผู้ช ำระบญัชี) ก็จะต้องสง่ค ำบอกกลำ่ว
ลว่งหน้ำด้วยจดหมำยลงทะเบียนให้ผู้ถือหุ้นทรำบ ไมน้่อยกวำ่ 21 วนั ด้วย 
 - ตำมท่ี ปพพ. ก ำหนดหลกักำรเก็บคำ่หุ้นในขัน้ตอนกำรช ำระบญัชี ไว้วำ่ ผู้ช ำระบญัชีจะเรียกให้ ผู้ ถือหุ้น สง่ใช้เงินคำ่หุ้นท่ี
ยงัค้ำงช ำระอยู่นัน้ก็ได้ และผู้ถือหุ้นต้องช ำระทนัที แม้วำ่ข้อบงัคบัจะก ำหนดให้เรียกในภำยหลงัก็ตำม นัน้  
 - หมำยควำมวำ่ กรณีท่ี บริษัท (โดยผู้ช ำระบญัชี) เรียกเก็บคำ่หุ้นในสว่นท่ีเหลือ ผู้ถือหุ้นต้องช ำระคำ่หุ้นทนัที ภำยในวนัท่ี
ก ำหนดให้ช ำระ ผู้ ถือหุ้นจะกล่ำวอ้ำงข้อบงัคบับริษัทเพ่ือปฎิเสธกำรช ำระค่ำหุ้นไม่ได้ และถ้ำผู้ ถือหุ้นไม่ช ำระภำยในก ำหนด 
บริษัท (โดยผู้ช ำระบญัชี) ไมจ่ ำเป็นต้องแจ้งเตือนอีกครัง้ และสำมำรถริบหุ้นขำยทอดตลำด ได้ทนัที 
 - แตไ่มไ่ด้ หมำยควำมวำ่ บริษัท (โดยผู้ช ำระบญัชี) จะเรียกเก็บคำ่หุ้นได้ทนัทีตำมอ ำเภอใจโดยไมมี่ก ำหนดเวลำให้ผู้ ถือหุ้น
ได้เตรียมเงินค่ำหุ้ น เพรำะว่ำถ้ำหำกให้ท ำเช่นนัน้ได้ จะเรียกเก็บเงินค่ำหุ้ นโดยให้เวลำเตรียมเงินค่ำหุ้ นเพียง 1 วัน หรือ                       
แม้แตใ่ห้เวลำเตรียมเงินคำ่หุ้นเพียง 5 นำที ก็ย่อมท ำได้ ซึ่งไมถ่กูต้องตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย 
 - สรุปได้วำ่ กำรท่ี บริษัท (โดยผู้ช ำระบญัชี) สง่จดหมำยลงทะเบียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นช ำระค่ำหุ้น ถึงผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ำก่อนวนั
ก ำหนดให้ช ำระคำ่หุ้น 14 วนั นัน้ เป็นกำรปฎิบตัท่ีิไมช่อบด้วยกฎหมำย 

โดย อ.ภมูิชาย นิลก าแหง www.cpa-law1.com  
       PC center – www.tuecpa.com 

http://www.tuecpa.com/
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ข้อ 4 (2/63) 
- บริษัท ABC จ ำกดั ต้องกำรแปรสภำพจำก บริษัทจ ำกัด เป็น บริษัทมหำชนจ ำกดั เพ่ือเสนอขำยหุ้นตอ่ประชำชน  

 - ท่ีประชมุผู้ถือหุ้น ได้มีมตพิเิศษอนมุตัิให้ บริษัทฯ แปรสภำพเป็น บริษัทมหำชนจ ำกดั ได้  
 - นำย ก เจ้ำหนีร้ำยใหญ่ ได้คดัค้ำนกำรแปรสภำพ  
 - คณะกรรมกำรบริษัท จึงได้มีมตใิห้ช ำระหนี ้นำย ก เจ้ำหนี ้จึงยินยอมให้บริษัทฯ แปรสภำพ ได้   
 - มีผู้ ถือหุ้นจ ำนวนหนึ่ง คดัค้ำนวำ่ มีผู้ ถือหุ้นบำงรำยช ำระคำ่หุ้นเพียง 25% ของมลูคำ่หุ้น 
 - ท่ีประชมุผู้ถือหุ้น ยงัได้มีมตพิเิศษ ให้เพิ่มทนุบริษัทภำยหลงักำรแปรสภำพ แล้ว  
 - ภำยหลงักำรประชมุฯ ได้มีผู้ ถือหุ้นบำงสว่นเห็นแย้งกนัวำ่ กำรท่ี ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นมีมตใิห้เพิม่ทนุบริษัทฯ นัน้ มตดิงักลำ่ว 
ควรจะถือเอำ จ ำนวนเสียงข้ำงมำก หรือ จ ำนวนเสียงไมน้่อยกวำ่ 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสทิธิออกเสียง 
ให้ท่ำนตอบค ำถำม ดงัตอ่ไปนี ้(10 คะแนน) 
 1. กำรแปรสภำพ บริษัทจ ำกดั เป็น บริษัทมหำชนจ ำกดั จะต้องขอควำมยินยอมจำก เจ้ำหนีข้องบริษัท หรือไม ่ 
 2. กำรท่ี มีผู้ ถือหุ้นบริษัทจ ำกดับำงรำย ช ำระคำ่หุ้นเพียง 25% ของมลูคำ่หุ้น นัน้ ชอบด้วยกฎหมำย หรือไม ่   
 3. กำรลงมต ิของท่ีประชมุผู้ถือหุ้นบริษัทจ ำกดั ให้เพิม่ทนุบริษัทภำยหลงักำรแปรสภำพแล้ว นัน้ ควรจะถือเอำ จ ำนวน
เสียงข้ำงมำก หรือ จ ำนวนเสียงไมน้่อยกวำ่ 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสทิธิออกเสียง 
 กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 - ปพพ.  ม.1194 
 - พรบ. บริษัทมหำชนจ ำกดัฯ ม.180 – (ม.181 + ม.37) – (ม.180 + ม.31) 
 แนวค ำตอบ 
1. กำรแปรสภำพ บริษัทจ ำกดั เป็น บริษัทมหำชนจ ำกดั 
 - บริษัทจ ำกดั จะแปรสภำพเป็น บริษัทมหำชนจ ำกดั ด้วยมตพิเิศษของท่ีประชมุผู้ถือหุ้น 
 - บริษัทจ ำกดั ท่ีจะแปรสภำพ ไมต้่องขอควำมยินยอมจำกเจ้ำหนีข้องบริษัท เน่ืองจำก ปพพ. ไมไ่ด้ก ำหนดวำ่ บริษัทจ ำกัด 
ท่ีจะแปรสภำพจะต้องขอควำมเห็นชอบจำกเจ้ำหนี ้ทัง้นี ้ด้วยเหตผุลวำ่ สทิธิเรียกร้องของเจ้ำหนีไ้มไ่ด้รับผลกระทบเปล่ียนแปลง
ไปจำกเดมิแตอ่ย่ำงใด 
2. กำรท่ี มีผู้ ถือหุ้นบริษัทจ ำกดับำงรำย ช ำระค่ำหุ้นเพียง 25% ของมลูคำ่หุ้น 
 - ไมช่อบด้วยกฎหมำย 
 - เน่ืองจำก พรบ.บริษัทมหำชนจ ำกดัฯ ก ำหนดไว้ว่ำ  
  + กำรช ำระเงินคำ่หุ้นจะต้องช ำระเต็มมลูคำ่ ท่ีตรำไว้  
  + และ กำรท่ี บริษัทจ ำกัด จะแปรสภำพเป็น บริษัทมหำชนจ ำกดั นัน้ ได้ก ำหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นต้องพิจำรณำใน
เร่ืองตำ่งๆ อนัจ ำเป็น ให้เป็นไปตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกดั อนัรวมถึง คำ่หุ้นท่ีจะต้องช ำระเตม็จ ำนวน ด้วย 
 - ดังนัน้ บริษัทจ ำกัด จะต้องเรียกเก็บค่ำหุ้ นท่ียังค้ำงช ำระจำกผู้ ถือหุ้ น ให้เสร็จสิน้ก่อนไปจดทะเบียนแปรสภำพ เป็น                     
บริษัทมหำชนจ ำกดั 
3. กำรลงมต ิให้เพิม่ทนุบริษัทฯ ภำยหลงักำรแปรสภำพแล้ว นัน้ ควรจะถือเอำ จ ำนวนเสียง เท่ำใด 
 - กำรแปรสภำพ บริษัทจ ำกดั เป็น บริษัทมหำชนจ ำกดั ให้เป็นมตพิเิศษตำม ปพพ. 
 - กำรประชมุผู้ถือหุ้นบริษัทจ ำกดั ในกำรลงมตใิห้แปรสภำพฯ นัน้  พรบ. บริษัทมหำชนจ ำกดัฯ ก ำหนดหลกักำรไว้ ดงันี ้
  + ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทจ ำกัด  จะต้องจัดให้มีกำรพิจำรณำเร่ืองหนังสือบริคณฑ์สนธิ  ท่ีจะต้องแก้ไขให้
เป็นไปตำมหลกักฎหมำย บริษัทมหำชนจ ำกดั ด้วย  
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  + และ จะแก้ไขเพิม่ทนุของบริษัทภำยหลงักำรแปรสภำพแล้ว ก็ได้ โดยให้น ำบทบญัญัติ พรบ. บริษัทมหำชนจ ำกดั วำ่
ด้วยกำรนัน้ๆ มำบงัคบัใช้โดยอนโุลม 
 - กำรให้เพิ่มทนุ บริษัทจ ำกดัภำยหลงักำรแปรสภำพแล้ว เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรแก้ไขหนงัสือบริคณฑ์สนธิ  
 - ซึ่ง พรบ. บริษัทมหำชนจ ำกดัฯ ก ำหนดไว้วำ่ กำรแก้ไขหนงัสือบริคณฑ์สนธิ จะต้องเป็นมตขิองท่ีประชมุผู้ถือหุ้น ไมน้่อย
กวำ่ 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสทิธิออกเสียง 
 - ดงันัน้ กำรลงมตขิองท่ีประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ABC จ ำกดั ให้เพิม่ทนุบริษัทภำยหลงักำรแปรสภำพแล้ว นัน้ จะต้องถือเอำ 
จ ำนวนเสียงไมน้่อยกว่ำ 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและมีสทิธิออกเสียง 

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

       PC center – www.tuecpa.com 
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ข้อ 5 (2/63)  
นำย ก เป็นผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี (ไมเ่ป็นผู้บริหำรรองลงมำใน 4 ระดบั) ของบริษัท A จ ำกดั (มหำชน) และเป็นบริษัทจดทะเบียน   
นำง ข เป็นภรรยำของ นำย ก อยู่กินด้วยกนั โดยไมไ่ด้จดทะเบียนสมรส 
นำย ก นำง ข ได้ซือ้หุ้นของ บริษัท A จ ำกดั (มหำชน) ในอตัรำ 5% และ 3% ตำมล ำดบั 
นำย ก ยงัถือหุ้นใน บริษัท C จ ำกดั จ ำนวน 30% ของ บริษัท C จ ำกดั  
โดยบริษัท C จ ำกดั ได้ซือ้หุ้นของ บริษัท A จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 5%  
ตอ่มำ นำง ข ประสบอบุตัเิหตเุสียชีวติ หุ้นของ นำง ข จึงตกเป็นของ นำย ก ตำมท่ีระบไุว้ในพนิยักรรม 
นำงหนึ่ง เป็นผู้สอบบญัชีของ บริษัท A จ ำกดั (มหำชน) เห็นวำ่ กำรกระท ำของ นำย ก มีพฤตกิำรณ์น่ำสงสยัหลีกเล่ียงไม่ปฎิบตัิ
ตำมกฎหมำย 
แต ่นำงหนึ่ง ก็ไมไ่ด้รำยงำน ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ทรำบ 
ตอ่มำ นำงหนึ่ง ได้ลำออกจำกกำรเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  โดยอ้ำงวำ่ป่วย 
บริษัทฯ จึงแตง่ตัง้ นำยสอง มำเป็นผู้สอบบญัชี แทน นำงหนึ่ง และนำยสอง ได้ทรำบพฤตกิำรณ์ของ นำย ก ดงักลำ่ว  
นำยสอง จึงได้แจ้งพฤตกิำรณ์ดงักลำ่วของ นำย ก ให้ สนง. ทรำบ 
บริษัท A จ ำกัด (มหำชน) ได้บอกเลิกกำรจ้ำง นำยสอง เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยบริษัทฯ อ้ำงว่ำกำรท่ี นำยสอง แจ้ง
พฤตกิำรณ์ดงักลำ่วของ นำย ก ให้ สนง. ทรำบ นัน้ เป็นข้อมลูภำยในบริษัท และเป็นกำรท ำให้บริษัทเสียช่ือเสียง 
ให้ท่ำนวนิิจฉยั ประเดน็ตำมค ำถำมในกรณีตำ่งๆ ดงันี ้(20 คะแนน) 
1. กำรท่ี นำย ก ไมร่ำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรเปล่ียนแปลง ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ชอบด้วยกฎหมำย หรือไม ่
 1.1 กรณี นำย ก ได้ซือ้หุ้น บริษัท A จ ำกดั (มหำชน) ในอตัรำ 5% 
 1.2 กรณี นำง ข ได้ซือ้หุ้น บริษัท A จ ำกดั (มหำชน) ในอตัรำ 3% 
 1.3 กรณี บริษัท C จ ำกดั ได้ซือ้หุ้น บริษัท A จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 5% 
 1.4 กรณี นำย ก ได้รับกำรโอนหุ้นของ นำง ข ตำมพนิยักรรม ภำยหลงัจำกท่ี นำง ข ถึงแก่ควำมตำย 
2. กำรท่ี นำงหนึ่ง ผู้สอบบญัชี ไมไ่ด้รำยงำนพฤตกิำรณ์ฯ ของ นำย ก ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ทรำบ นัน้  
    ขดัตอ่กฎหมำย หรือไม ่ 
3. กำรท่ี นำยสอง ผู้สอบบญัชี ได้แจ้งพฤตกิำรณ์ดงักล่ำวของ นำย ก ให้ สนง. ทรำบ นัน้ ชอบด้วยกฎหมำย หรือไม ่
4. กำรท่ี บริษัท A จ ำกดั (มหำชน) เลกิจ้ำง นำยสอง เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท นัน้ ชอบด้วยกฎหมำย หรือไม่ 
 กฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
 - พรบ. หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ฯ ม.59 – ม.89/25 – ม.89/2 
 - ประกำศ คกท. ท่ี สจ. 38/2561 เร่ืองกำรจดัท ำรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ฯ  
 แนวค ำตอบ 
 1. กำรท่ี นำย ก เป็นผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี ของบริษัทจดทะเบียน (แม้ไมเ่ป็นผู้บริหำรรองลงมำใน 4 ระดบั) นำย ก ก็จดัเป็น
ผู้บริหำรบริษัทฯ ตำมประกำศฯ นำย ก ย่อมมีหน้ำท่ีท่ีจะต้อง รำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรเปล่ียนแปลง ต่อ สนง. ทัง้                     
ของตนเอง และบคุคลใกล้ชิด ตำมวธีิกำรท่ีกฎหมำยก ำหนด  
    ดงันัน้ กำรท่ี นำย ก ไมร่ำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรเปล่ียนแปลง ในกรณีดงัตำ่งๆ วนิิจฉยัได้ ดงันี ้

    1.1 กรณี นำย ก ได้ซือ้หุ้น บริษัท A จ ำกดั (มหำชน) ในอตัรำ 5%  
   - นำย ก ได้ซือ้หุ้นของบริษัทฯ ในขณะด ำรงต ำแหน่งฯ ย่อมถือว่ำมีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ท่ีออกโดย                              
บริษัทจดทะเบียนท่ี นำย ก เป็นผู้บริหำร 
  - นำย ก จึงมีหน้ำท่ีท่ีจะต้อง รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ฯ ของตนเอง ตอ่ สนง. 
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  - กำรท่ี นำย ก ไมไ่ด้รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ฯ ของตนเอง ตอ่ สนง. นัน้ กำรกระท ำดงักลำ่วของ 
นำย ก จึงไมช่อบด้วยกฎหมำย 
  1.2 กรณี นำง ข ได้ซือ้หุ้น บริษัท A จ ำกดั (มหำชน) ในอตัรำ 3%  
  - เน่ืองจำก นำง ข เป็นผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสำมีภริยำ กับ นำย ก  
  - นำย ก จึงมีหน้ำท่ีท่ีจะต้อง รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ฯ ของ นำง ข ตอ่ สนง. 
  - กำรท่ี นำย ก ไมไ่ด้รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ฯ ของ นำง ข ตอ่ สนง. นัน้ กำรกระท ำดงักลำ่วของ 
นำย ก จึงไมช่อบด้วยกฎหมำย 
    1.3 กรณี บริษัท C จ ำกดั ได้ซือ้หุ้นใน บริษัท A จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 5% 
  - กฎหมำยหลักทรัพย์ฯ และประกำศท่ีเก่ียวข้อง ได้ก ำหนดให้ ผู้บริหำรและบุคคลท่ีใกล้ชิดท่ีถือหุ้ นรวมกันใน                          
นิติบุคคลใดๆ ท่ีเกินกว่ำ 30% ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบุคคลดงักล่ำว และกำรถือหุ้นรวมกันดงักล่ำวเป็น
สดัสว่นท่ีมำกท่ีสดุในนิตบิคุคล นัน้  
  - ผู้บริหำรรำยนัน้ จะต้องมีหน้ำท่ีรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงถือหลกัทรัพย์ฯ ของนิตบิคุคล นัน้ ตอ่ สนง. 
  - แตต่ำมโจทย์ปรำกฎเพียงว่ำ นำย ก ถือหุ้นใน บริษัท C จ ำกดั เพียง 30% เท่ำนัน้   
  - ดงันัน้ กำรท่ี นำย ก ไมไ่ด้รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ฯ ของบริษัท C จ ำกดั ตอ่ สนง. นัน้ กำร
กระท ำดงักลำ่วของ นำย ก จึงชอบด้วยกฎหมำย แล้ว 
          1.4 กรณี นำย ก ได้รับกำรโอนหุ้นของ นำง ข ตำมพนิยักรรม ภำยหลงัจำกท่ี นำง ข ถึงแก่ควำมตำย 
  - กำรท่ี นำย ก ได้รับกำรโอนหุ้นของ นำง ข ตำมพนิยักรรม ภำยหลงัจำกท่ี นำง ข ถึงแก่ควำมตำย นัน้ ถือเป็นกำร
ได้หลกัทรัพย์มำโดยทำงมรดก  
  - กฎหมำยหลกัทรัพย์และประกำศท่ีเก่ียวข้อง ได้ก ำหนดเป็นข้อยกเว้น ไม่ต้องรำยงำนกำรได้มำซึ่งหลักทรัพย์                    
อนัเป็นมรดก นัน้ ตอ่ สนง. 
  - ดงันัน้ กำรท่ี นำย ก ไมไ่ด้รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ฯ ของตนเอง ท่ีได้รับโอนหุ้นฯ อนัเป็นมรดก
ของนำง ข โดยพนิยักรรมนัน้ กำรกระท ำดงักลำ่วของ นำย ก จึงชอบด้วยกฎหมำย แล้ว 
 2. กำรท่ี นำงหนึ่ง ผู้สอบบญัชี ไมไ่ด้รำยงำนพฤตกิำรณ์ฯ ของ นำย ก ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ทรำบ นัน้ 
ขดัตอ่กฎหมำย หรือไม ่ 
  - กฎหมำยหลักทรัพย์ฯ (มำตรำ 89/25) ก ำหนดให้ ผู้สอบบัญชีบริษัท ท่ีพบพฤติกำรณ์อันควรสงสัยว่ำ บุคคลท่ี
รับผดิชอบในกำรด ำเนินกำรของบริษัท ได้กระท ำควำมผดิ ในเร่ืองตำ่งๆ ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เช่น กรณีตำ่งๆ ดงันี ้
            + ไมป่ฎิบตัหิน้ำท่ีด้วย ควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั ซ่ือสตัย์ จนเป็นเหตใุห้บริษัทเสียหำย หรือท ำให้ตนเอง
หรือบคุคลอ่ืนได้ประโยชน์จำกกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฎิบตัิหน้ำท่ี 
       + ทุจริต หลอกลวงด้วยข้อควำมเท็จ  หรือปกปิดต่อประชำชน โดยกำรหลอกลวงนัน้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจำก
ประชำชน หรือท ำให้ผู้ถกูหลอกลวง ถอนหรือท ำลำยเอกสำรสทิธิ 
    + เบียดบงัเอำทรัพย์ของนิตบิคุคล ไปเป็นของตน หรือบคุคลท่ีสำมไปโดยทจุริต 
    + ยินยอมให้ ท ำลำย/ เปล่ียนแปลง/ ปลอม เอกสำรของนิติบุคคล ลงข้อควำมเท็จ  หรือไม่ลงสำระส ำคัญใน
บญัชี หรือท ำบญัชีไมต่รงตำมจริง 
 + ฯลฯ 
  - ซึ่ง กำรท่ี นำย ก ผู้จัดกำรฝ่ำยบญัชี (ผู้บริหำร) ไม่รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหุ้นของตนเอง และของ นำง ข                 
ผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสำมีภรรยำ ให้ สนง. ทรำบ นัน้  
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  - ไม่เข้ำกรณี (มำตรำ 89/25) ท่ีผู้สอบบัญชี ท่ีพบพฤติกำรณ์ดังกล่ำว จะต้องมีหน้ำท่ีรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษัทฯ ทรำบ เพ่ือให้เข้ำตรวจสอบพฤตกิำรณ์ดงักลำ่ว แตอ่ย่ำงใด 
  - แตอ่ย่ำงไรก็ตำม ถ้ำหำก ผู้สอบบญัชี ใช้ดลุยพนิิจและมีควำมเห็นวำ่ พฤตกิำรณ์ดงักล่ำวเข้ำขำ่ยเป็นกรณีท่ีจะต้อง
รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ตำมมำตรำ 89/25 ผู้สอบบญัชีก็ย่อมสำมำรถท ำได้ โดยไมข่ดัตอ่กฎหมำย 
  - ซึ่งผลกำรตรวจสอบ ของคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ จะเป็นประกำรใด กล่ำวคือ กำรกระท ำดงักล่ำวเป็นควำมผิด
หรือไม ่หรือท ำให้บริษัท/ ผู้ ถือหุ้น/ ประชำชน หรือบคุคลอ่ืนใดๆ ได้รับควำมเสียหำยหรือไม ่นัน้ ก็คงเป็นหน้ำท่ีท่ีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะต้องด ำเนินกำร ให้ได้ข้อเท็จจริงและแจ้งให้ ผู้สอบบญัชี และ สนง. ทรำบตอ่ไป  
  - แตใ่นเม่ือ ปรำกฎวำ่กำรกระท ำของ นำย ก ไมเ่ข้ำกรณีตำมบทบญัญัตขิองกฎหมำย ตำมมำตรำ 89/25 
  - ดงันัน้ ข้ำพเจ้ำ มีควำมเห็นวำ่ กำรท่ี นำงหนึ่ง ผู้สอบบญัชี ไมไ่ด้รำยงำนพฤตกิำรณ์ฯ ของ นำย ก ให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษัทฯ ทรำบ นัน้ ไมมี่ประเดน็ท่ี ขดัตอ่กฎหมำย แตอ่ย่ำงใด  
 3. กำรท่ี นำยสอง ผู้สอบบญัชี ได้แจ้งพฤตกิำรณ์ดงักล่ำวของ นำย ก ให้ สนง. ทรำบ นัน้ 
  - กฎหมำยหลกัทรัพย์ฯ (มำตรำ 89/2) ก ำหนดให้ บุคคลท่ีเป็น พนักงำน ลกูจ้ำง หรือบุคคลท่ีรับจ้ำงท ำงำนให้แก่
บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ สำมำรถให้ข้อมลูไมว่่ำประกำรใดๆ แก่ สนง. ในกรณีท่ีบคุคลเหล่ำนัน้ มีเหตอุนัควรเช่ือโดยสจุริตวำ่ มี
กำรฝ่ำฝืนหรือไมป่ฎิบตัติำมกฎหมำยหลกัทรัพย์ 
  - ดงันัน้ กำรท่ี นำยสอง ในฐำนะบุคคลท่ีรับจ้ำงท ำงำนให้แก่ บริษัท A จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทจดทะเบียน/ บริษัทท่ี
ออกหลกัทรัพย์) ได้แจ้งพฤติกำรณ์ดงักล่ำวของ นำย ก ให้ สนง. ทรำบ นัน้  ถือว่ำเป็น นำย สอง ได้กระท ำกำรโดยชอบด้วย
กฎหมำย แล้ว 
 4. กำรท่ี บริษัท A จ ำกดั (มหำชน) เลกิจ้ำง นำยสอง เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท นัน้  
  - กฎหมำยหลกัทรัพย์ (มำตรำ 89/2) ห้ำมมิให้ บริษัท กระท ำกำรใดอนัเป็นกำรปฎิบตัิอย่ำงไม่เป็นธรรมตอ่พนกังำน 
ลกูจ้ำง หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีรับจ้ำงท ำงำนให้แก่บริษัทของตน ด้วยเหตท่ีุบุคคลเหล่ำนัน้  ได้ให้ข้อมลู แก่ กลต. คกท. สนง. ด้วย
เหตอุนัควรเช่ือโดยสจุริตวำ่ มีกำรฝ่ำฝืนหรือไมป่ฎิบตัติำมกฎหมำยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
 - กำรท่ี บริษัท A จ ำกัด (มหำชน) ได้บอกเลิกกำรจ้ำง นำยสอง เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยบริษัทฯ อ้ำงว่ำกำรท่ี 
นำยสอง แจ้งพฤตกิำรณ์ดงักล่ำวของ นำย ก ให้ สนง. ทรำบ เป็นข้อมลูภำยในบริษัท และเป็นกำรท ำให้บริษัทเสียช่ือเสียง นัน้ 
ข้อกล่ำวอ้ำงดงักล่ำวฟังไม่ขึน้ เน่ืองจำกข้อมลูดงักล่ำว ไม่ใช่ข้อมลูภำยใน และพฤติกำรณ์ดงักล่ำวเป็นส่วนบุคคล (นำย ก)                   
ไมมี่ผลท ำให้บริษัทฯ เสียช่ือเสียงแตอ่ย่ำงใด 
 - กำรท่ี นำยสอง ผู้สอบบญัชี ได้แจ้งพฤติกำรณ์ดงักล่ำวของ นำย ก ให้ สนง. ทรำบ นัน้  เป็นกำรกระท ำท่ีชอบด้วย
กฎหมำย และได้รับกำรคุ้มครองด้วยกฎหมำยหลกัทรัพย์ (มำตรำ 89/2)   
  - ดงันัน้ กำรท่ี บริษัท A จ ำกดั (มหำชน) เลกิจ้ำง นำยสอง เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท นัน้ จึงไมช่อบด้วยกฎหมำย  
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